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PREFÁCIO

Abordar aspectos da Fonoaudiologia e suas interfaces nos faz 
ver como esta profissão percorreu um caminho de aprendizagem e 
evolução, contribuindo para a promoção, prevenção, diagnóstico e in-
tervenções precoces e atuar de forma integrada com uma grande equi-
pe interdisciplinar visando a propagação de um melhor prognóstico, 
pensando diretamente no paciente e sua capacidade de autonomia e 
independência no meio em que se encontra. Embora a Fonoaudiolo-
gia seja regulamentada há 40 anos, somente nos últimos, houve uma 
maior presença da profissão nos concursos públicos, proporcionando 
mais oportunidades e reconhecimento no mercado de trabalho e na 
sociedade como um todo. Minha conquista é fazer parte desta brilhan-
te profissão formando profissionais que possam contribuir ainda mais 
com o campo científico da Fonoaudiologia, ampliando assim a tão que-
rida área de conhecimento e garantindo o futuro da profissão. Acordo 
todos os dias com a certeza de que a cada fruto que foi e está sendo 
plantado, teremos uma grande colheita pela frente. Pensando nisso, 
convido o leitor a mergulhar nesse universo da Fonoaudiologia, por 
meio das próximas páginas. 

Com carinho  

Danielle Basílio dos Santos
Fonoaudióloga

Especialista em Disfagia com enfoque hospitalar
Professora do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário 

Fametro



APRESENTAÇÃO

O livro Tópicos em Fonoaudiologia II: Abordagens em Fonoau-
diologia foi organizado com o intuito de apresentar as diversas inter-
venções realizadas pelo profissional Fonoaudiólogo por meio de es-
tudos de revisão bibliográfica. Os autores dos capítulos do livro são 
alunos do último ano do curso de Fonoaudiologia do Centro Universi-
tário Fametro.

Espera-se que este livro possa contribuir para a formação de 
futuros profissionais da Fonoaudiologia, bem como daqueles que já 
estão na profissão.

Joab de Souza Arouche
(Organizador)
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CAPÍTULO 1

A INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NO TRATAMENTO DA 
DISFAGIA DO INDIVÍDUO PARKINSONIANO

Diana Silva de Souza1

  Jessica Silva dos Santos2

Aulisangela da Silva Queiroz3

 Joab de Souza Arouche4

RESUMO: A doença de Parkinson (DP) é uma patologia neurodegene-
rativa, crônica e progressiva, ela acomete a morte dos neurônios que 
produzem a dopamina atingindo a população com idade a partir dos 65 
anos, causando distúrbios da deglutição desde a fase inicial até o está-
gio final da doença. A disfagia é a alteração na dinâmica da deglutição 
dos alimentos, líquido ou da saliva. A intervenção fonoaudiológica em 
pacientes com a DP promove a melhora nos distúrbios da deglutição, 
comunicação e alterações nos órgãos fonoarticulatórios. OBJETIVO: 
Esclarecer a intervenção fonoaudiológica no tratamento da disfagia do 
indivíduo parkinsoniano. METODOLOGIA: Este estudo é uma revisão 
bibliográfica analítica descritiva, destacando a intervenção do fonoau-
diólogo no tratamento da disfagia do indivíduo parkinsoniano. Para o 
desenvolvimento foram analisados artigos, teses e dissertações das 
bases de dados do google acadêmico, SCIELO e PubMed, entre os 
anos 2014 a 2021. RESULTADOS: Foram analisados 40 artigos, sen-
do que 05 artigos contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa e 
obtidos os resultados favoráveis. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através 
da pesquisa evidenciou-se que a intervenção fonoaudiológica do indi-
víduo parkinsoniano mostrou-se suma relevância para proporcionar a 
reabilitação da disfagia, a melhora na qualidade de vida e no convívio 
familiar, contribuindo para a ciência e a sociedade.
Palavras-chave: Parkinson; Fonoaudiologia; Disfagia. 
1  Discente do curso de Fonoaudiologia da Faculdade Metropolitana de Ma-
naus, Fametro. E-mail: dianasouza040898@gmail.com
2  Discente do curso de Fonoaudiologia da Faculdade Metropolitana de Manaus, Fa-
metro. E-mail: jessicassantos1006@gmail.com
3  Docente do curso de fonoaudiologia e orientadora. E-mail: auly.queiroz@gmail.com
4  Coorientador: E-mail: joab.arouche@fametro.edu.br

mailto:auly.queiroz@gmail.com
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1 INTRODUÇÃO  

 O Parkinson é uma das principais patologias crônicas pro-
gressivas neurodegenerativas do Brasil, mais acometida na popula-
ção acima de 65 anos, seus fatores de riscos estão relacionados à 
exposição a químicos, morte dos neurônios que geram a dopamina, 
herança genética e aos fatores relacionados ao processo do envelheci-
mento, os sintomas relacionados, geralmente aparece em torno dos 50 
anos (OLIVEIRA et al, 2021). Pacientes dos 40 anos que apresentam 
essa incidência, geralmente são chamados de portadores da doença 
de Parkinson de início precoce, essa doença pode causar dificuldade 
na deglutição, fala, fonação, entre outros, podendo causar a disfagia. 
Além disso, são encontradas outras alterações, tais como, bradicine-
sia, inflexibilidade muscular na língua, lábios, bochechas, laringe, tre-
mor destes mesmos órgãos, e falta de coordenação dos movimentos, 
comprometendo na alimentação e na fala (FREIRE et al, 2015).  

O interesse nesta revisão bibliográfica foi exatamente o gran-
de déficit de profissionais capacitados para atender o indivíduo com a 
doença de Parkinson apresentando disfagia, a necessidade de uma 
atenção maior para esses pacientes ainda é um grande desafio, es-
pecialmente na rede pública, sendo poucas unidades de saúde que 
atendem especificamente a essa situação, assim como a escassez de 
fonoaudiólogos especializados (MIRANDA, 2016).  

Acredita-se que a inserção do fonoaudiólogo na equipe multi-
disciplinar nos  casos de paciente disfágico com a (DP) irá amenizar as 
dificuldades que essa  enfermidade causa na vida do indivíduo, acar-
retando assim a redução dos sintomas,  dando-lhes autonomia e uma 
melhor qualidade de vida, tendo em vista que o  fonoaudiólogo é o 
profissional capacitado para atuar no tratamento desses pacientes  nos 
distúrbios da deglutição, fala, respiração, entre outros, além de orientar 
o paciente, a família e o cuidador (SILVA; CARVALHO, 2019).  

No que se refere a intervenção do fonoaudiólogo se utiliza estraté-
gias terapêuticas como exercícios miofuncionais, estimulação sensorial, 
modificação das consistências dos alimentos e líquidos, manobras postu-
rais para proteção das vias aéreas, manobras voluntárias de deglutição e 
exercícios vocais, de acordo com a necessidade de cada indivíduo. 
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A intervenção fonoaudiológica no tratamento da disfagia do 
indivíduo parkinsoniano é composta por uma boa avaliação clínica, 
anamnese, pelo protocolo fonoaudiológico de avaliação do risco para 
disfagia (PARD), escala funcional de ingestão oral (FOIS), dysphagia 
outcome and severity (DOSS), dependendo de cada caso (SANTOS; 
MITUUTI; LUCHESI, 2020). 

Esta pesquisa teve suma relevância para ciência e para a socie-
dade, pois há uma escassez de artigos e materiais científicos falando 
sobre esse assunto voltado para classe fonoaudiológica, este então 
irá beneficiar as pesquisas e despertar o interesse na área, pois visa 
evidenciar como o fonoaudiólogo atua no tratamento da disfagia no 
indivíduo parkinsoniano. 

A presente pesquisa teve como objetivo esclarecer a interven-
ção fonoaudiológica no tratamento da disfagia do indivíduo parkinso-
niano. Visto que a Doença de Parkinson (DP) é uma doença dege-
nerativa, sem cura, no tratamento da disfagia o objetivo terapêutico é 
melhorar a qualidade de vida do paciente, tendo em vista os prazeres 
que possam ser proporcionados levando em consideração o estágio 
da doença e a segurança (QUEIROZ et al, 2020). O papel do fonoau-
diólogo na equipe multidisciplinar é proporcionar melhoria no convívio 
do paciente em seu âmbito familiar ou hospitalar, garantindo interação 
comunicativa e alimentação pela via oral com segurança, consideran-
do a particularidade de cada indivíduo. 

Trata-se de uma revisão bibliográfica analítica descritiva, des-
tacando importância da intervenção do fonoaudiólogo no tratamento 
da disfagia no indivíduo parkinsoniano, onde foram utilizados artigos 
nas bases de dados do Google Acadêmico, SCIELO e PubMed, além 
de outros que relacionaram o Parkinson com outras alterações se não 
a disfagia. Foram pesquisados os seguintes descritores:  Parkinson, 
Fonoaudiologia e Disfagia. 

Foi possível compreender que o atendimento fonoaudiológi-
co no tratamento da disfagia ao indivíduo parkinsoniano foi de suma 
importância, pois através desse acompanhamento eles conseguiram 
amenizar os sintomas da doença apresentando uma melhora significa-
tiva e maior qualidade de vida. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica analítica des-
critiva, destacando a intervenção do fonoaudiólogo no tratamento da 
disfagia do indivíduo parkinsoniano. Os documentos selecionados para 
pesquisa foram baseados em artigos científicos, teses e dissertações, 
publicados entre os anos 2014 - 2021, as fontes de dados foram ex-
traídas das plataformas digitais Google Acadêmico, Scielo e pubmed, 
cujo parâmetro atendia o tema da doença de Parkinson e disfagia, para 
facilitação desta análise optou-se pelos descritores: Parkinson, fonoau-
diologia e disfagia. Como critério de inclusão foram adotados 40 arti-
gos e excluídos 14 artigos que não envolvessem o tema, bem aqueles 
que não atendesse a data da pesquisa no período ou que não tivesse 
fontes confiáveis. Os resultados foram analisados, discutidos e apre-
sentados conforme mostra o quadro 01 de resultados.  

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
3.1 Definições da doença de Parkinson  

A Doença de Parkinson (DP) trata-se de uma patologia neuroló-
gica, que aparece como resultado de uma perda de neurônios do me-
sencéfalo, que são responsáveis pela produção de dopamina que atua 
no cérebro controlando a coordenação dos movimentos (BRITO, 2019).  

Essa doença é considerada neurodegenerativa, mais comum 
em indivíduos com mais de 50 anos, afetando em maior quantidade o 
sexo masculino, são de 150 a 200 casos por 100.000 pessoas que são 
diagnosticadas com Parkinson (CUNHA, 2018).  

Os sintomas da (DP) são tremor, lentidão anormal dos movi-
mentos voluntários, imobilidade, rigidez, total perda do equilíbrio pos-
tural, voz rouca, soprosa e trêmula, falta de precisão na articulação, 
alteração na velocidade da fala, tremor de lábio e língua e diminuição 
do volume de voz (SILVA; LORENZI, 2018). 

3.2 Conceitos de disfagia 

A disfagia é uma alteração dos sistemas estomatognáticos e da 
respiração que está associada a doença de Parkinson (DP) sua preva-
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lência é de 70% a 100% em indivíduos acometidos, é um sintoma gra-
ve que ocorre quando o paciente tenta engolir os alimentos, líquidos ou 
saliva e sente tosse, engasgo e líquido subindo pelo nariz e descendo 
pela traqueia podendo causar uma broncoaspiração (AYRES; SCU-
DEIRO; OLCHIK, 2017).

As doenças neurológicas que atingem a laringe podem levar 
a falta de proteção das vias aéreas, pois além das alterações vocais 
os indivíduos também podem apresentar disfagia, dentre elas temos 
a (DP) uma patologia que causa sintomas como a rigidez nos mús-
culos, lentidão dos movimentos, falta de coordenação na respiração, 
sensibilidade reduzida, escape oral, dificuldade no processo da língua 
e estase (SOUZA, 2015). 

De acordo com a etiologia, a disfagia pode ser dividida em dis-
fagia mecânica, disfagia neurogênica e disfagia psicogênica. O primei-
ro refere-se à disfagia decorrente de alterações estruturais ou controle 
da função de deglutição que podem ocorrer após como por exemplo 
câncer, trauma e traqueostomia. A disfagia neurogênica está relaciona-
da a alterações no sistema nervoso central ou sistema nervoso perifé-
rico, bem como paralisia do nervo facial, tumores cerebrais e sequelas 
de traumatismo cranioencefálico. A disfagia psicogênica pode ocorrer 
devido à depressão e ansiedade (SILVA, 2018). 

Muitas doenças neurológicas afetam a estrutura nervosa que 
controla e orienta os mecanismos da deglutição. A maioria dos sinto-
mas e complicações causados pela disfagia neurogênica são causa-
dos por alterações sensoriais ou motoras durante as fases oral e farín-
gea da deglutição, é nesse sentido que o indivíduo pode desenvolver 
alterações no processo de alimentação levando ao quadro de disfagia.  
(TRINDADE 2019).
 
3.3 Equipe multidisciplinar de assistência ao paciente parkinso-
niano
 

Para promover uma condição melhor ao indivíduo que possui li-
mitações decorrentes a (DP) é necessária uma atuação conjunta, uma 
multidisciplinaridade frente a essa patologia deve ser estabelecida 
para desenvolver melhorias para esse paciente (SANTOS et al, 2019). 
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Os tratamentos incluem medicamentos que podem  auxiliar as funções 
mentais, humor deprimido e pressão arterial baixa, com  profissionais 
especialistas em distúrbios do movimento, assim como: enfermeiras,  
nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, responsá-
vel por  desacelerar o processo fisiológico da limitação, opinião pes-
soal, o impacto na  insatisfação pessoal relacionada a deficiências e 
relacionada à saúde física, funcional,  emocional e social (GONDIM; 
LINS; CORIOLANO, 2016).

É de extrema importância que os profissionais sejam treinados 
e especializados portanto, deve-se ter extremo cuidado, visto que o 
indivíduo é incapaz de realizar muitos exercícios por causa da disfunção 
motora (PERES; BATISTA; TRABAQUINI, 2020). 

Além do acompanhamento médico e medicamentoso, o profis-
sional da fonoaudiologia atua nos distúrbios da comunicação e deglu-
tição do paciente parkinsoniano, amenizando os efeitos da doença e 
promovendo melhor qualidade de vida (CUNHA, 2018). 

Estima-se que 70% dos indivíduos acometidos com a (DP) tem 
algum tipo de alteração na comunicação, a fonoaudiologia atua na re-
dução desses sintomas através de tratamentos distintos como: tera-
pia miofuncional orofacial, respiração e coordenação das estruturas 
da fala, com os auxílios de exercícios recomendados de uma a duas 
vezes semanalmente, atuantes na velocidade, articulação e prosódia 
da fala (ROLIM et al, 2021). 

A Prevalência das alterações de deglutição varia entre 90% a 
100% nos pacientes com a (DP), a intervenção fonoaudiológica tem 
por objetivo amenizar os sintomas da disfagia e inserir o melhor mé-
todo de alimentação para uma maior segurança, prevenindo e ameni-
zando as limitações impostas pela doença (LUCHESI; TOLEDO; MOU-
RÃO, 2017). 

Na doença de Parkinson os cuidados paliativos são importan-
tes pois podem promover uma melhor deglutição, maior controle oral 
e das estruturas orofaciais, pois surgem distúrbios motores e não-mo-
tores que necessitam de acompanhamento na vida cotidiana devido o 
surgimento das dificuldades para realizar tarefas diárias, e tem como 
objetivo preservar o estado emocional do paciente parkinsoniano e de 
seus familiares (FERREIRA; CORIOLANO; LINS, 2017). 
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A assistência da equipe multidisciplinar é focada na condição 
integral do paciente com a (DP) e tem a responsabilidade de dar a 
devolutiva e orientação para os familiares, é importante a realização 
de terapias, intervenções e planejamento com o cuidado especializado 
(VALCARENGHI, 2015).

3.4 Fonoterapia na disfagia do paciente parkinsoniano  

É importante compreender e ressaltar que atualmente não 
existe uma cura para (DP), mas com a atribuição de medicamentos e 
tratamentos essa doença pode ser minimizada não apenas combatendo 
os sintomas, como também retardando o seu avanço. O grande 
obstáculo para se curar a doença está na própria genética humana. 
No cérebro ao contrário do restante do organismo, as células não se 
renovam (PEREIRA, 2017). 

O objetivo do fonoaudiólogo no tratamento de um paciente dis-
fágico é a  avaliação e reabilitação, eliminar os riscos de broncoaspira-
ção, realizar manobras  compensatórias como a modificação da dieta 
nutricional sendo líquida ou pastosa, bem  como o volume, estabilizar 
os distúrbios da deglutição como por exemplo o tempo de  trânsito 
do bolo alimentar, realizar manobras de reabilitação como exercícios 
para  fortalecer os músculos orofaríngeos e orofaciais para melhorar a 
deglutição e a  mastigação, realizar manobras posturais e aplicar estra-
tégias e protocolos para avaliar  os pacientes (ALVES, 2015). 

Programas de pesquisas são utilizados como o EXPIRATORY 
MUSCLE STRENGTH TRAINING (EMST), é um treinamento de força 
muscular expiratória, fazendo com que aumente o movimento comple-
xo hiolaríngeo, fornecendo um forte motivo para o seu uso como tra-
tamento de disfagia beneficiando a região da faringe, proporcionando 
melhora da força e do cansaço inspiratório (COSTA, 2018). Outro exer-
cício respiratório é o treinamento da força muscular respiratória (TRM), 
ele beneficia fortalecendo os músculos na capacidade de tossir, expelir 
as secreções e tem sido eficaz em seus resultados reabilitando as fun-
ções dos músculos (MOTA, 2018). 

Estudos mostram técnicas aplicadas em um programa de rea-
bilitação fonoaudiológica que incluem manobras de deglutição asso-
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ciada com um recurso de biofeedback, (Biofeedback é uma ferramenta 
terapêutica que fornece informações com a finalidade de permitir aos 
indivíduos desenvolver a capacidade de autorregulação), para a mano-
bra de deglutição com esforço (SOUZA, 2015). 

Outras estratégias terapêuticas utilizadas para reabilitação da 
disfagia com eficácia comprovada é o uso da eletroestimulação neu-
romuscular (EENM), tem como finalidade o aumento da força dos 
músculos, reduz a fraqueza muscular diminuindo a incapacidade, o 
fonoaudiólogo pode ter resultados satisfatórios associada a terapia 
convencional como os exercícios miofuncionais orais e manobras pos-
turais, manobras facilitadoras e manobras protetoras da deglutição 
(TRINDADE, 2019).  

A estratégia de múltiplas deglutições tem o objetivo de reduzir 
a aspiração laríngea, limpeza de estases quando realizada durante a 
alimentação, as manobras posturais como a manobra de queixo para 
baixo tem o objetivo de reduzir a entrada de líquidos nas vias aéreas 
e escape precoce, prevenindo de pneumonias aspirativas.  Exercícios 
vocais são importantes para o aumento da adução glótica e elevação 
da laringe promovendo uma melhor mobilidade de língua e proteção 
das vias aéreas reduzindo o risco de broncoaspiração (LUCHESI; KI-
TAMURA; MOURÃO, 2015). 

A bandagem elástica também pode ser utilizada no tratamento 
da disfagia, na fonoaudiologia tem se mostrado um excelente agente 
terapêutico adicional no tratamento de alterações motoras orofaciais e 
modificação dos padrões posturais relacionados ao sistema sensorial 
e oral, no caso de pacientes com DP é utilizado para facilitar a de-
glutição, elevação laríngea e pressão intraoral, aliviando os sintomas 
(SILVA et al, 2014).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
 

Após análises das teorias encontradas em artigos científicos e 
consultas bibliográficas que evidenciam o tratamento fonoaudiológico 
na disfagia do indivíduo parkinsoniano foram selecionados os princi-
pais estudos que contribuíram para o objetivo da pesquisa. Conforme 
o quadro 1.
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Quadro 1 - Levantamento dos resultados com relação à base de da-
dos, autores, obra e ano.

OBRA AUTORES ANO CITAÇÕES 

Eletroestimulação neuro-
muscular na reabilitação 

da disfagia orofaríngea na 
doença de Parkinson

Trindade; 2019 

[...Apresentar a efetividade 
da eletroestimulação com a 
finalidade de tratamento dos 
distúrbios da deglutição...]

Aplicabilidade do treina-
mento muscular respirató-
rio na clínica fonoaudioló-
gica: revisão de literatura

 Costa; 2018 

[...Avaliar os resultados posi-
tivos referentes ao transtorno 
da deglutição a partir do forta-

lecimento muscular...] 

Progressão da disfagia e 
manejo da deglutição na 
doença de Parkinson: um  

estudo observacional

Luchesi; 
Kitamura; 
Mourão.

2015 

[...Salientar o efeito das ma-
nobras compensatórias que  

auxiliam na terapia do pacien-
te disfágico...]

Método TherapyTaping:  
bandagem elástica como 
recurso Terapêutico na 
clínica Fonoaudiológica

Silva et al. 2014 
[... A importância da banda-
gem elástica no tratamento 

da disfagia...]

Qualidade de vida e deglu-
tição em indivíduos com a 
doença de Parkinson que 

realizam terapia vocal

Souza. 2015 
[... analisar a deglutição com 
esforço associada ao recurso 

de biofeedback...]

Fonte: Diana Souza; Jessica Santos (2021).

Conforme os resultados apresentados mostra-se a importân-
cia da intervenção fonoaudiológica nos casos de disfagia do indivíduo 
parkinsoniano, visando o melhor desempenho da deglutição e melhor 
qualidade de vida, através de terapias e exercícios associados à doença. 

Segundo Trindade (2019), comenta que a eletroestimulação 
neuromuscular na reabilitação da disfagia na doença de Parkinson tem 
efeito imediato, proporcionando ganho de força nos músculos sendo 
associada a terapia fonoaudiológica, acompanhada de exercícios oro-
miofuncionais e minimizando a incapacidade muscular. 

Para Costa (2018), o treinamento muscular respiratório tem 
sido um importante recurso terapêutico no tratamento da disfagia, atra-
vés da utilização de incentivadores respiratórios tais como Expiratory 
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Muscle Strength Training (EMST), exercício esse que beneficia a re-
gião da faringe, proporcionando a melhor função respiratória e de de-
glutição. Os resultados foram relevantes para atuação fonoaudiológica 
pois houve melhora na qualidade de vida, relacionada à deglutição do 
indivíduo com DP, neste estudo foi obtido resultados satisfatórios em 
relação ao exercício EMST. 

De acordo com Luchesi (2015), descreve métodos para o tra-
tamento da  disfagia e investiga fatores associados à deglutição, refe-
rindo-se a intervenção na  disfagia no caso da doença de Parkinson, 
tais métodos como manobras  compensatórias para melhorar a funcio-
nalidade da deglutição, auxiliando no  direcionamento do bolo alimen-
tar, reduzindo o escape salivar e prevenindo a  pneumonia aspirativa, 
quanto as manobras de reabilitação foram indicados pelo autor  exercí-
cios de mobilidade, fortalecimento e controle da musculatura da língua, 
lábios,  bochechas, inclusive os músculos envolvidos na mastigação.  

Silva et al (2014), demonstrou a finalidade do uso da banda-
gem elástica como recurso terapêutico, denominado método Therapy 
Taping. Tem se mostrado um bom recurso na Fonoaudiologia. Embora 
seja uma recente tecnologia na área, os profissionais podem utilizá-la 
para Tratamento orofacial e postural, segundo o autor podem ser usa-
dos para melhoria da musculatura facial e laríngea, reduzindo assim os 
sintomas causados por lesões neurológicas e no tratamento de disfa-
gias neurogênicas, assim como a doença de Parkinson com a finalida-
de de facilitar a deglutição.

Diante do exposto o autor Souza (2015), afirma que o recurso 
de biofeedback analisa as possíveis dificuldades de deglutição e seus 
impactos na qualidade de vida do indivíduo com a DP, neste estudo foi 
realizado sessões de terapia na qual foi aplicada manobra de degluti-
ções com esforço durante duas semanas diariamente, após foi obser-
vado diminuição de engasgos, tosse, voz molhada, além de observar 
a melhoria da pressão durante a deglutição de liquido e sólido. Nos 
artigos citados nota-se que é possível amenizar os sintomas da disfa-
gia, através de exercícios e manobras compensatórias, para ter uma 
alimentação por via oral com segurança.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste estudo observou-se que a doença de Parkinson é uma 
das doenças neurodegenerativas mais frequentes e caracteriza-se 
principalmente por tremor, rigidez e bradicinesia, o indivíduo portador 
da DP apresenta dificuldades da motricidade oral e disfagia, compro-
vando que o fonoaudiólogo junto a uma equipe multidisciplinar é de 
suma relevância para o tratamento referente a alterações:  respirató-
rias, posturais, articulação oral e deglutição do paciente.  

Foi realizada uma análise de propostas terapêuticas onde fo-
ram encontradas de acordo com os achados fisiológicos, trazendo as-
sim um resultado satisfatório, embora haja poucos estudos direciona-
dos para o tratamento de disfagia em pacientes com a DP. Entretanto, 
não se pode negar os benefícios que esses tratamentos trazem aos 
pacientes pois, embora não elimine a causa permite avaliar a maior 
parte dos sintomas.

REFERÊNCIAS

ALVES, Irina Claudia Fernandes. Programa terapêutico fonoaudio-
lógico ambulatorial para disfagia orofaríngea em adultos e ido-
sos. Dissertação (Mestrado), FMUSP - São Paulo, 2015. Disponível 
em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5170/tde-12012016- 
110116/publico/IrinaClaudiaFernandesAlves.pdf.Acessado em: 
14/04/2021.

ARAUZ, Carla Tatiana. Análisis de rangos articulares de hombro 
y del nivel de dependencia en pacientes con parkinson y alzhei-
mer del área de cuidados paliativos del hospital especializado san 
juan de dios noviembre- enero 2019. Pontificia Universidad Católica 
Del Ecuador Facultad De Enfermeria Carrera De Terapia Física. Quito, 
Febrero 2019. Disponível em: http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/
handle/22000/16218/Teisis%20Carla%20Bra vo.pdf?sequence=1&i-
sAllowed=y  Acessado em: 30/03/2021.

AYRES, Annelis; SCUDEIRO, Lais Alves Jacinto; OLCHIK, Maira Ro-
zenfeld.  Instrumentos de avaliação clínica para disfagia orofarín-
gea na doença de Parkinson:  revisão sistemática. Audiol., Commun. 
Res. Vol.22. São Paulo 2017 Epub Sep 21, 2017 Disponível em: https://
www.scielo.br/scielo.php?pid=S2317- 64312017000100503&script=s-
ci_arttext  acessado em: 14/04/2021.

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5170/tde-12012016-%20110116/publico/IrinaClaudiaFernandesAlves.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5170/tde-12012016-%20110116/publico/IrinaClaudiaFernandesAlves.pdf
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/16218/Teisis%20Carla%20Bra%20vo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/16218/Teisis%20Carla%20Bra%20vo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/16218/Teisis%20Carla%20Bra%20vo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2317-%2064312017000100503&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2317-%2064312017000100503&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2317-%2064312017000100503&script=sci_arttext


TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 23

BARRETO, Madson Alan Maximiano. et al. Política nacional de saúde 
da pessoa idosa vis-à-vis qualidade de vida de pacientes portado-
res de Parkinson. Interfaces Científicas - Saúde e Ambiente • Aracaju 
• V.6 • N.1 • p. 95 - 104 • Out. 2017.  Disponível em: https://periodicos.
set.edu.br/saude/article/view/4208/pdf . Acessado em: 03/05/2021.

BOVOLENTA, Tânia Maria; FELÍCIO, André Carvalho. O doente de 
Parkinson no contexto das Políticas Públicas de Saúde no Bra-
sil. Hospital Israelita Albert Einstein (São Paulo) vol.14 no.3 São Paulo 
jul./set. 2016. Disponível em:  https://www.scielo.br/pdf/eins/v14n3/pt_
1679-4508-eins-14-03-0vii.pdf  Acessado em: 02/05/2021.

BRITO, Beatriz Maia de. Intervenções da terapia ocupacional na 
reabilitação física de pessoas com a doença de Parkinson. Tra-
balho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade de Brasília 
- FCE/ UnB. Brasília, DF. 2019. P.10 (3.1).  Disponível em: https://bdm.
unb.br/bitstream/10483/23078/1/2019_BeatrizMaiaDeBrito_tcc.pdfA-
cessado em: 11/04/2021.

CARDOSO, Ana Fernanda Rodrigues. Cuidados Paliativos: perfil e 
percepção do cuidador principal acerca da alimentação. (UFMG), 
Belo Horizonte 2016. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bits-
tream/1843/BUOSAJJQ3G/1/dissertacao_ana_fernanda___cuidados_
paliativos_perfil_e_perc.pdf  Acessado em: 02/05/2021.

COSTA, Henrique da Conceição, et al. Alterações funcionais respi-
ratórias na doença de Parkinson. Revista Pesquisa em Fisioterapia. 
2016 Ago;6(3): 353-36. Disponível em: https://200.128.7.132/index.
php/fisioterapia/article/view/987 . Acessado em:  01/05/2021.

COSTA, Marta Raíza Rodrigues. Aplicabilidade Do Treinamento 
Muscular Respiratório Na Clínica Fonoaudiológica: Revisão De 
Literatura. Salvador - BA 2018 p 6,9. Disponível em: https://reposito-
rio.ufba.br/ri/bitstream/ri/26356/1/2017.2%20MARTA%20RA%c3%8d 
ZA%20RODRIGUES%20COSTA.pdf , acessado em 21/05/2021.

CUNHA, Paula Grandini. Portal dos idosos: desenvolvimento de um 
ambiente virtual de aprendizagem sobre a Doença de Parkinson e 
as alterações fonoaudiológicas.  Dissertação apresentada a faculda-
de de odontologia de Bauru – USP. p. 29.  Bauru - 2018 Disponível em: 
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25143/tde12062018-174313/
publico/PaulaGrandiniCunha_Rev.pdf  Acessado em: 16/05/2021.

https://periodicos.set.edu.br/saude/article/view/4208/pdf
https://periodicos.set.edu.br/saude/article/view/4208/pdf
https://www.scielo.br/pdf/eins/v14n3/pt_1679-4508-eins-14-03-0vii.pdf
https://www.scielo.br/pdf/eins/v14n3/pt_1679-4508-eins-14-03-0vii.pdf
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/23078/1/2019_BeatrizMaiaDeBrito_tcc.pdf
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/23078/1/2019_BeatrizMaiaDeBrito_tcc.pdf
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOSAJJQ3G/1/dissertacao_ana_fernanda___cuidados_paliativos_perfil_e_perc.pdf
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOSAJJQ3G/1/dissertacao_ana_fernanda___cuidados_paliativos_perfil_e_perc.pdf
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOSAJJQ3G/1/dissertacao_ana_fernanda___cuidados_paliativos_perfil_e_perc.pdf
https://200.128.7.132/index.php/fisioterapia/article/view/987
https://200.128.7.132/index.php/fisioterapia/article/view/987
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/26356/1/2017.2%20MARTA%20RA%c3%8d%20ZA%20RODRIGUES%20COSTA.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/26356/1/2017.2%20MARTA%20RA%c3%8d%20ZA%20RODRIGUES%20COSTA.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/26356/1/2017.2%20MARTA%20RA%c3%8d%20ZA%20RODRIGUES%20COSTA.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25143/tde12062018-174313/publico/PaulaGrandiniCunha_Rev.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25143/tde12062018-174313/publico/PaulaGrandiniCunha_Rev.pdf


TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 24

FERREIRA, Dharah Puck Cordeiro; CORIOLANO, Maria das Gra-
ças Wanderley de Sales; LINS, Carla Cabral dos Santos Accioly. 
A perspectiva do cuidador da pessoa com Parkinson: revisão 
integrativa. Rev. bras. Geriatr. gerontol. vol.20 no.1 Rio de Janeiro 
Jan./Feb. 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pi-
d=S1809- 98232017000100099&script=sci_arttext&tlng=pt acessado 
em: 15/05/2021.

FRANÇA, Ellen Paz. O Impacto Da Utilização Da Música Na Reabi-
litação Funcional De Indivíduos Com Parkinson: Revisão Narrati-
va. Estudo desenvolvido na Universidade Católica do Salvador, Curso 
de Fisioterapia, Salvador, Bahia, Brasil, 2019. Disponível em:  http://
ri.ucsal.br:8080/jspui/bitstream/prefix/1205/1/TCCELLENFRANCA.pdf 
Acessado em: 02/05/2021.

FREIRE, Larissa Nogueira. Impacto na qualidade de vida de por-
tadores de Doença de Parkinson com risco para disfagia. Rev. 
Neurocienc, 2015; 23(4):516-521. P.517.  Disponível em:  https://perio-
dicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/article/view/7983/5520 Aces-
sado em: 19/03/2021.

GOMES, Ana Luisa Zaniboni; OTHERO, Marília Bense. Cuidados pa-
liativos. Estud.  av. vol.30 no.88 São Paulo set./dez. 2016. Disponível 
em:https://www.scielo.br/j/ea/a/gvDg7kRRbzdfXfr8CsvBbXL/?forma-
t=pdf&lang=pt  Acessado em: 15/05/2021.

GONDIM, Ihana Thaís Guerra de Oliveira; LINS, Carla Cabral dos 
Santos Accioly; CORIOLANO, Maria das Graças Wanderley de Sa-
les. Exercícios terapêuticos domiciliares na doença de Parkinson: 
uma revisão integrativa. Rev. bras. geriatr.  gerontol., vol.19, no.2, 
p.349-351, 2016. Disponível em:  https://www.scielo.br/pdf/rbgg/v19n2/
1809-9823-rbgg-19-02-00349.pdf . Acessado em: 18/04/2021.

JUSTE, Fabiola Staróbole; ANDRADE, Claudia Regina Furquim. 
Perfil da fluência da fala em diferentes tarefas para indivíduos 
com Doença de Parkinson. CoDAS 2017 ;29(4):e20160130 DOI: 
10.1590/2317-1782/20172016130. Disponível em:  https://www.scielo.
br/pdf/codas/v29n4/2317-1782-codas-29-4-e20160130.pdf . Acessado 
em: 03/05/2021.

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1809-%2098232017000100099&script=sci_arttext&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1809-%2098232017000100099&script=sci_arttext&tlng=pt
http://ri.ucsal.br:8080/jspui/bitstream/prefix/1205/1/TCCELLENFRANCA.pdf
http://ri.ucsal.br:8080/jspui/bitstream/prefix/1205/1/TCCELLENFRANCA.pdf
https://periodicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/article/view/7983/5520
https://periodicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/article/view/7983/5520
https://www.scielo.br/j/ea/a/gvDg7kRRbzdfXfr8CsvBbXL/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/ea/a/gvDg7kRRbzdfXfr8CsvBbXL/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/pdf/rbgg/v19n2/1809-9823-rbgg-19-02-00349.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbgg/v19n2/1809-9823-rbgg-19-02-00349.pdf
https://www.scielo.br/pdf/codas/v29n4/2317-1782-codas-29-4-e20160130.pdf
https://www.scielo.br/pdf/codas/v29n4/2317-1782-codas-29-4-e20160130.pdf


TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 25

LUCHESI, Karen Fontes; KITAMURA, Satoshi; MOURÃO, Lucia Fi-
gueiredo.  Dysphagia progression and swallowing management 
in Parkinson’s disease: an observational study. Braz J Otorhino-
laryngol. 2015;81(1):24-30. Universidade Estadual de Campinas (UNI-
CAMP), Campinas, SP, Brasil, 2015. Disponível em: https://www.scie-
lo.br/j/bjorl/a/RR6QQ87H45zwLBJc5SRL6SP/?format=pdf&lang=pt  
Acessado em: 23/10/2021. 

LUCHESI KF, TOLEDO IP, MOURÃO LF. Dysphagia in Parkinson’s di-
sease: Prevalence, Impact and Management Challenges. J Otolaryngol 
ENT Res. 2017; 6(5):00176. P.4. Disponível em: https://www.researchgate.
net/profile/Lucia-Mourao2/publication/316589325_Dysphagia_in_Parkin-
son%27s_disease_Prevalence_Impact_and_Management_Challenges/
links/5925ed570f7e9b9979903f74/Dysphagia-inParkinsons-disease-Preva-
lence-Impact-and-Management-Challenges.pdf Acessado em: 17/05/2021.

MIRANDA, Milton Miguel Lopes. Conhecimento dos Enfermeiros do 
serviço de medicina do Hospital Baptista de Sousa sobre a assis-
tência ao Utente Disfágico. Universidade do Mindelo escola superior 
de saúde, 2016. Disponível em:  http://portaldoconhecimento.gov.cv/bi-
tstream/10961/4967/1/Milton%20Miranda%202 017.%20Conhecimen-
to%20dos%20Enfermeiros%20do%20servi%C3%A7o.pdf  Acessado 
em; 02/05/2021.

MOTA, Jéssica Thamires Soares. Impacto Do Treino Respiratório Em 
Pacientes Com Disfagia Neurogênica: Revisão Da Literatura. Uni-
versidade Federal da Bahia  (UFBA). Canela, Salvador - BA, 2018. Dis-
ponível em : https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/26618/1/2017.2%20
J%c3%89SSICA%20THAMIRES%20SOARES%20MOTA.pdf  Acessa-
do em: 19/10/2021.

OLIVEIRA, Leonardo de Souza et al. Análise epidemiológica das in-
ternações por doença de parkinson no brasil nos últimos 10 anos. 
1 congeru – Congresso online de Geriatria e Gerontologia do UNIFACIG. 
2021 Disponível em:  https://pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/
congressogeriatria/article/view/2591 . Acessado em: 30/03/2021. 

OMS 2018. Integrando cuidados paliativos e alívio dos sintomas 
aos cuidados primários de saúde: um guia da OMS para planejado-
res, implementadores e gerentes. Disponível em: https://www.who.int/
health-topics/palliative-care . Acessado em: 19/03/2021.

https://www.scielo.br/j/bjorl/a/RR6QQ87H45zwLBJc5SRL6SP/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/bjorl/a/RR6QQ87H45zwLBJc5SRL6SP/?format=pdf&lang=pt
https://www.researchgate.net/profile/Lucia-Mourao2/publication/316589325_Dysphagia_in_Parkinson%27s_disease_Prevalence_Impa%20ct_and_Management_Challenges/links/5925ed570f7e9b9979903f74/Dysphagia-in%20Parkinsons-disease-Prevalence-Impact-and-Management-Challenges.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Lucia-Mourao2/publication/316589325_Dysphagia_in_Parkinson%27s_disease_Prevalence_Impa%20ct_and_Management_Challenges/links/5925ed570f7e9b9979903f74/Dysphagia-in%20Parkinsons-disease-Prevalence-Impact-and-Management-Challenges.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Lucia-Mourao2/publication/316589325_Dysphagia_in_Parkinson%27s_disease_Prevalence_Impa%20ct_and_Management_Challenges/links/5925ed570f7e9b9979903f74/Dysphagia-in%20Parkinsons-disease-Prevalence-Impact-and-Management-Challenges.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Lucia-Mourao2/publication/316589325_Dysphagia_in_Parkinson%27s_disease_Prevalence_Impa%20ct_and_Management_Challenges/links/5925ed570f7e9b9979903f74/Dysphagia-in%20Parkinsons-disease-Prevalence-Impact-and-Management-Challenges.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Lucia-Mourao2/publication/316589325_Dysphagia_in_Parkinson%27s_disease_Prevalence_Impa%20ct_and_Management_Challenges/links/5925ed570f7e9b9979903f74/Dysphagia-in%20Parkinsons-disease-Prevalence-Impact-and-Management-Challenges.pdf
http://portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/4967/1/Milton%20Miranda%202%20017.%20Conhecimento%20dos%20Enfermeiros%20do%20servi%C3%A7o.pdf
http://portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/4967/1/Milton%20Miranda%202%20017.%20Conhecimento%20dos%20Enfermeiros%20do%20servi%C3%A7o.pdf
http://portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/4967/1/Milton%20Miranda%202%20017.%20Conhecimento%20dos%20Enfermeiros%20do%20servi%C3%A7o.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/26618/1/2017.2%20J%c3%89SSICA%20TH%20AMIRES%20SOARES%20MOTA.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/26618/1/2017.2%20J%c3%89SSICA%20TH%20AMIRES%20SOARES%20MOTA.pdf
https://pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/congressogeriatria/article/view/2591
https://pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/congressogeriatria/article/view/2591
https://www.who.int/health-topics/palliative-care
https://www.who.int/health-topics/palliative-care


TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 26

PEREIRA, Naira Rubia Rodrigues. Manual de orientação aos cuida-
dores e pacientes com doença de parkinson. Revista DIC - Distúrbios 
da Comunicação. Brasília, 17 de novembro de 2017. P 9. Disponível  
em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/22357/1/2017_NairaRubiaRo-
driguesPereira_t cc.pdf  Acessado em: 19/03/2021.

PERES, Rai Da Silva; BATISTA, Isolina Souza; TRABAQUINI, Palo-
ma Dos Santos. Qualidade de vida dos familiares e dos individuos 
com doença de parkinson: uma revisão de literatura. SAJES – Re-
vista da Saúde da AJES, Juína/MT, v. 6, n. 12, p. 67 – 81, Jul/dez. 
2020. Disponível em: file:///C:/Users/Paulo/Downloads/364-585-1-PB.
pdf  Acessado em: 02/04/2021  

PIMENTA, Acineide da Silva. et. al. Intervençao fonoaudiológica em 
um idoso com doença de parkinson: relato de experiência. Editora 
Realize, Universidade Federal de Pernambuco 2017 p.02. Disponível 
em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/cieh/2017/TRABA-
LHO_EV075_MD4 _SA3_ID910_09092017223254.pdf . Acessado em: 
02/04/2021.

PINHEIRO, Renata Serrano De Andrade. Comparação do efeito 
imediato de exercício do método Lee Silverman Voice Treatment 
versus trato vocal semiocluído em pacientes com a doença de 
parkinson. Dissertação (Mestrado) - UFPB/CCHLA. João Pessoa, 
2015. P.56. Disponível em : https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/
tede/7745/2/arquivototal.pdf   Acessado em:  20/10/2021.

QUEIROZ, Eunice Pereira, et al. Intervenções de enfermagem e os 
cuidados ao idoso com doença de parkinson. ReBIS Revista Brasi-
leira Interdisciplinar de Saúde;2(3):29-31. 2020 Disponível em:  https://
revistarebis.rebis.com.br/index.php/rebis/article/view/104/96 . Acessa-
do em 01/05/2021.

ROLIM, Maria Rita Pimenta et al. Comunicação vocal dos portado-
res de parkinson” em tempos de pandemia da covid-19. Expressa 
Extensão. ISSN 2358-8195, v. 26, n. 1, p. 456-461, JAN-ABR, 2021. 
Disponível em:  https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/expres-
saextensao/article/viewFile/19715/pdf  Acessado em: 16/05/2021.

https://bdm.unb.br/bitstream/10483/22357/1/2017_NairaRubiaRodriguesPereira_t%20cc.pdf
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/22357/1/2017_NairaRubiaRodriguesPereira_t%20cc.pdf
about:blank
about:blank
https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/cieh/2017/TRABALHO_EV075_MD4%20_SA3_ID910_09092017223254.pdf
https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/cieh/2017/TRABALHO_EV075_MD4%20_SA3_ID910_09092017223254.pdf
https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/7745/2/arquivototal.pdf
https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/7745/2/arquivototal.pdf
https://revistarebis.rebis.com.br/index.php/rebis/article/view/104/96
https://revistarebis.rebis.com.br/index.php/rebis/article/view/104/96
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/expressaextensao/article/viewFile/19715/pdf
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/expressaextensao/article/viewFile/19715/pdf


TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 27

SANTOS, Lauanda Barbosa dos; MITUUTI, Cláudia Tiemi; LUCHESI, 
Karen Fontes.  Atendimento fonoaudiológico para pacientes em 
cuidados paliativos com disfagia orofaríngea. Audiol., Commun. 
Res. Vol.25, São Paulo 2020. Epub Apr 17, 2020 p.2.  Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/acr/v25/2317-6431-acr-25-e2262.pdf .  Aces-
sado em: 19/03/2021.

SANTOS, Tâmara Sena. et.al. A multidisciplinaridade do cuidado 
em saúde frente ao mal de Parkinson. Universidade Católica do 
Salvador | Anais da 22ª Semana de Mobilização Científica- SEMOC 
| 2019 p. 02. Disponível em:  http://ri.ucsal.br:8080/jspui/handle/pre-
fix/1336 . Acessado em 12/04/2021.

SILVA, Andreia Pereira. Et al. Método TherapyTaping: vendaje elás-
tica como recurso terapéutico en la clínica fonoaudiológica. Dis-
túrbios Comun. São Paulo, 26(4): p 807, dezembro, 2014. Disponível 
em: https://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/19454/16053  . 
Acessado em:  29/10/2021. 

SILVA, Anelise Aparecida da; AZEREDO, Ulhana Bueno. Análise do 
perfil vocal de sujeitos com a doença de parkinson pré e pós te-
rapia imediata com tubos finlandeses. Um estudo de caso. Projeto 
de pesquisa do ICB – UFP. Passo fundo – RS. 2018. P.10. Disponível 
em : http://repositorio.upf.br/bitstream/riupf/1655/1/PF2018Anelise%20
Aparecida%20da%20Silva%20e%20Ulhana%20Bueno%20Azeredo.
pdf   Acessado em: 24/10/2021.

SILVA, Andrieli Cordeiro da; LORENZI, Nathália. Doença de Parkin-
son x qualidade de  vida: perspectiva dos cuidadores. Universi-
dade de passo fundo - Passo fundo, RS.  2018. P.11. Disponível em: 
http://repositorio.upf.br/bitstream/riupf/1643/1/PF2018Andrieli%20Cor-
deiro%20da%2 0Silva%20e%20Nathalia%20Lorenzi.pdf  Acessado 
em: 11/04/2021.

SILVA, Bianca Campos; GUIDOTI, Emily Ratão; MAGNANI, Maria So-
lange.  Bandagem elástica funcional na estabilização postural de 
pacientes com Doença de Parkinson. Uma revisão de literatura. Cen-
tro Universitário Católico Salesiano Auxilium (UNISALESIANO) - Ara-
çatuba-SP. P. 4. Disponível em : https://www.fisiosale.com.br/tcc/2017/
bianca_emily.pdf  Acessado em: 23/10/2021. 

https://www.scielo.br/pdf/acr/v25/2317-6431-acr-25-e2262.pdf
http://ri.ucsal.br:8080/jspui/handle/prefix/1336
http://ri.ucsal.br:8080/jspui/handle/prefix/1336
https://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/19454/16053
http://repositorio.upf.br/bitstream/riupf/1655/1/PF2018Anelise%20Aparecida%20da%20Silva%20e%20Ulhana%20Bueno%20Azeredo.pdf
http://repositorio.upf.br/bitstream/riupf/1655/1/PF2018Anelise%20Aparecida%20da%20Silva%20e%20Ulhana%20Bueno%20Azeredo.pdf
http://repositorio.upf.br/bitstream/riupf/1655/1/PF2018Anelise%20Aparecida%20da%20Silva%20e%20Ulhana%20Bueno%20Azeredo.pdf
http://repositorio.upf.br/bitstream/riupf/1643/1/PF2018Andrieli%20Cordeiro%20da%252%200Silva%20e%20Nathalia%20Lorenzi.pdf
http://repositorio.upf.br/bitstream/riupf/1643/1/PF2018Andrieli%20Cordeiro%20da%252%200Silva%20e%20Nathalia%20Lorenzi.pdf
https://www.fisiosale.com.br/tcc/2017/bianca_emily.pdf
https://www.fisiosale.com.br/tcc/2017/bianca_emily.pdf


TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 28

SILVA, Daianny De Souza. Caracterização do risco de disfagia e im-
pacto na qualidade de vida de pacientes com doença de parkinson 
do ambulatório de neurologia do centro de especialidades médi-
cas da santa casa de Belo Horizonte. Programa De Pós Graduação 
Lato Sensu Em Neurociências – Belo Horizonte – MG 2018 p. 13.  Dis-
ponível em: http://hdl.handle.net/1843/ICBB-BDFQMB . Acessado em:  
18/10/2021.

SILVA, Thaiane Pereira; CARVALHO, Claudia Reinoso Araujo. Doença 
de Parkinson:  o tratamento terapêutico ocupacional na perspec-
tiva dos profissionais e dos idosos.  Cad. Bras. Ter. Ocup., São 
Carlos, v. 27, n. 2, p. 331-344, 2019. Disponível em:  https://www.scie-
lo.br/pdf/cadbto/v27n2/2526-8910-cadbto-2526-8910ctoAO1229.pdf .  
Acessado em: 03/05/2021.

SOUZA, Antônio Artur, et al. Tópicos em Ciências da Saúde -Volume 
7/ Organização Editora Poisson – Belo Horizonte - MG: Poisson, 2019, 
p 29-31. Disponível em: https://www.poisson.com.br/livros/saude/volu-
me7/Saude_vol7.pdf#page=29 Acessado em: 02/05/2021.

SOUZA, Cintya Meneghel. Qualidade de vida e deglutição em in-
divíduos com a doença de Parkinson que realizam terapia vocal. 
Tcc, Universidade Federal De Santa Catarina. Florianópolis, SC. 2015. 
P. 27 (3.3.2). Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/han-
dle/123456789/133459/TCC%20Gradua%C3%A7%C3%A3o%20Cin-
tya%20Meneghel%20de%20Souza.pdf?sequence=1  . Acessado em: 
10/04/2021. 

TRINDADE, GLAUCIA SANTANA. Eletroestimulação neuromuscu-
lar na reabilitação da disfagia orofaríngea na doença de Parkin-
son. Programa de pós graduação em ciências da saúde. São José 
Do Rio Preto 2019 p. 07. Disponível em:  http://bdtd.famerp.br/handle/
tede/639  . Acessado em: 19/10/2021.

VALCARENGHI, Rafaela Vivian. Vivendo com a doença de Parkin-
son. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianó-
polis, SC, 2015. 3.4 Pág. 46. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/
bitstream/handle/123456789/135671/334959.pdf?sequence =1 . Aces-
sado em: 15/05/2021.

http://hdl.handle.net/1843/ICBB-BDFQMB
https://www.scielo.br/pdf/cadbto/v27n2/2526-8910-cadbto-2526-8910ctoAO1229.pdf
https://www.scielo.br/pdf/cadbto/v27n2/2526-8910-cadbto-2526-8910ctoAO1229.pdf
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/133459/TCC%20Gradua%C3%A7%C3%A3o%20Cintya%20Meneghel%20de%20Souza.pdf?sequence=1
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/133459/TCC%20Gradua%C3%A7%C3%A3o%20Cintya%20Meneghel%20de%20Souza.pdf?sequence=1
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/133459/TCC%20Gradua%C3%A7%C3%A3o%20Cintya%20Meneghel%20de%20Souza.pdf?sequence=1
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/639
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/639
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/135671/334959.pdf?sequence%20=1
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/135671/334959.pdf?sequence%20=1


TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 29

CAPÍTULO 2

BENEFÍCIOS DA REABILITAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA E 
ODONTOLÓGICA NA QUALIDADE DE VIDA DO RESPIRADOR ORAL

Yohanes Silva e Silva1 

Aulisangela da Silva Queiroz2  
Joab de Souza Arouche3

RESUMO: A Respiração Oral (RO) é acometida por diversos fatores, 
que podem acarretar algumas alterações no Sistema Estomatognático 
(SE). Constituindo uma interrelação entre Fonoaudiologia e Odonto-
logia que reabilitarão função e estrutura consequentemente. OBJETI-
VO: Identificar os benefícios da interrelação da fonoaudiologia e odon-
tologia na reabilitação do RO e adequação do SE. METODOLOGIA: 
O projeto é de cunho bibliográfico, quantitativo e descritivo focado na 
análise da participação da Fonoaudiologia e Odontologia na reabilita-
ção do Respirador Oral RO e a melhora na qualdiade de vida. Para 
o desenvolvimento foram observados artigos nas bases de dados do 
google academico, SCIELO, PubMed, entre outros. RESULTADOS: 
De acordo com os dados da análise de 5 artigos e 2 livros, o trabalho 
harmonioso da interdisciplinaridade na reabilitação do RO, é de suma 
importância para a adequação do SE e melhora na qualidade de vida 
do paciente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este estudo irá conscientizar 
a importância do trabalho em conjunto da fonoaudiologia e odontolo-
gia na reabilitação do respirador oral, visando aumentar as evidências  
cientificas nos campos de pesquisa atuais para ambas as áreas, tra-
zendo um trabalho harmonioso e qualitativo para o paciente.
Palavras-Chave: Respiração oral; Fonoaudiologia; Odontologia; Rea-
bilitação.
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1 INTRODUÇÃO 

A Síndrome da Respiração Oral (RO) é adquirida por diversos 
fatores, que podem acarretar algumas alterações, sendo elas anatô-
micas e fisiológicas, interferindo na motricidade orofacial do paciente, 
o que pode ocasionar a flacidez, atrofia, palato ogival, alongamento 
e assimetria da face, alterações no sono, alterações dentárias, perda 
de peso, desatenção etc. (GUIMARÃES; PIROLA, 2020). Nesse viés, 
podemos observar uma tipologia facial comum da RO, a face alonga-
da, que por sua vez são alterações físicas e morfológicas que ocorrem 
devido a respiração errada. Já as alterações, a intervenção fonoaudio-
lógica e odontológica, vêm para reabilitar o sistema estomatognático 
e oferecer uma melhora na qualidade de vida e estética do paciente, 
uma vez que há alterações na estrutura óssea e muscular (ACORDI; 
2017). 

A fonoaudiologia e a odontologia possuem o domínio de fazer 
a reabilitação do sistema estomatognático, que foi afetado com as al-
terações na área competente de motricidade orofacial, juntos com a 
odontologia em sua competência da ortodontia (AROUCHE; AROU-
CHE, 2020). Sendo assim o encaminhamento ao fonoaudiólogo deve 
ser recomendado tão logo sejam detectados quaisquer hábitos orofa-
ciais que possam vir a ser perniciosos para o paciente ou deletérios 
à estabilização do tratamento ortodôntico, pois não adiantaria efetuar 
uma correção sem eliminar a causa do problema (FERRAZ, 2012). 
Logo, a correlação fonoaudiologia e odontologia são de suma impor-
tância no tratamento do respirador oral, proporcionando melhor quali-
dade de vida desses pacientes.

A partir da assertiva supracita, o benefício do trabalho multi-
disciplinar entre a fonoaudiologia e odontologia para a reabilitação do 
RO é de suma importância, pois se classificou que as possíveis con-
sequências de uma respiração bucal podem surgir de diversas ordens, 
ficando mais claro o porquê de tantos profissionais envolvidos no es-
tudo e atendimento desta problemática. Assim, podemos pensar na 
importância da parceria entre as duas áreas: fonoaudiologia e odon-
tologia, tendo em vista que a primeira cuida da função e a segunda 
da estrutura. Por meio desse trabalho em conjunto, que já vem sendo 
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realizado na última década de forma mais sistematizada, também tem 
se mostrado muito mais eficiente (MARSHERZAN, 2005). 

O objetivo geral desta pesquisa é evidenciar os benefícios da 
reabilitação fonoaudiológica e odontológica na qualidade de vida do 
respirador oral. Para o desenvolvimento do mesmo serão observados 
artigos nas bases de dados do Google Acadêmico, SciELO, PubMEd e 
acervo bibliotecário do Centro Universitário Fametro.

Portanto, foram elaborados como objetivos desenvolver o co-
nhecimento público sobre a respiração correta e a respiração oral, 
aprimoração da correlação entre o fonoaudiólogo e o odontólogo nas 
alterações do SE e estabelecer a relevância da reabilitação do R.O 
e sua qualidade de vida. Além disso, a falta de evidências científicas 
nos campos de pesquisa atuais, vem a impulsionar o estudo deste 
conteúdo para fins acadêmicos, científicos e sociais. Por esse motivo, 
este trabalho é primordial para a melhor qualidade de vida do paciente 
e a demonstração da importância do trabalho multidisciplinar, fazendo 
desta pesquisa e tratamento um trabalho harmonioso no retardo e rea-
bilitação de toda e qualquer alteração adquirida pela Respiração Oral 
(R.O).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto é de cunho bibliográfico, quantitativo e descritivo fo-
cado na análise da participação da Fonoaudiologia e Odontologia na 
reabilitação do Respirador Oral (R.O). Para o desenvolvimento da pes-
quisa foi um método hipotético-dedutivo, tendo como base uma revi-
são bibliográfica e documental de livros, artigos, teses, dissertações, 
extraídos da biblioteca virtual como o Google Acadêmico e o Scielo, 
ou do acervo bibliotecário do Centro Universitário Fametro. Foram uti-
lizados como principais descritores: Respiração oral; Fonoaudiologia; 
Odontologia; Motricidade Orofacial, Qualidade de Vida.

O estudo seguiu os seguintes critérios de inclusão artigos entre 
os 2005 e 2021, obras científicas que têm como tema a motricidade 
orofacial, sistema estomatognático, ortodontia e respiração nasal e 
oral, reabilitação multidisciplinar, reabilitação oromiofuncional, fontes 
cientificas de base de dados confiáveis. Além desses, também se utili-
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zou artigos publicados antes de 2005. Os resultados foram analisados 
através de uma interpretação das informações apresentadas na forma 
de tabelas.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Respiração correta e alterada

O sistema respiratório se constitui pelas vias aéreas superiores: 
a cavidade nasal, faringe e laringe, e as inferiores, os quais compreen-
dem a traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. A respiração nasal 
(RN) é observada desde o nascimento, até os seis meses, quando há 
oclusão dos lábios, a postura adequada da língua do terço anterior 
nas pregas palatinas e da pressão do dorso da língua no palato duro o 
que impede a entrada de ar pela boca, (MELO, 2015). Por sua vez, a 
R.N é um padrão fisiológico respiratório considerado o mais adequado, 
uma vez que ao entrar pelas fossas nasais o ar é filtrado, umidificado e 
aquecido, o que favorecerá nas trocas gasosas nos pulmões e oxige-
nação do organismo, (BORTOLETTO; FERREIRA, 2021).

Além disso, considera-se a respiração nasal uma importante 
função, a qual prepara o ar para atingir as estruturas mais nobres do 
sistema respiratório, a RN estimula o crescimento adequado do com-
plexo craniofacial, com influência direta no desenvolvimento dos ma-
xilares, na postura da mandíbula, no posicionamento da língua e na 
manutenção do espaço aéreo rinofaríngeo. Assim, todo e qualquer fato 
que promova uma obstrução pelas vias aéreas superiores faz com que 
a RN seja, parcial ou totalmente, substituída pela respiração oral (RO), 
sendo a persistência desta responsável por importantes desiquilíbrios 
musculares com repercussão no SE (TREVISAN, 2016).                                                                                                                                         

Entretanto, a Respiração Oral (R.O) pode ser uma causa or-
gânica ou não, podendo gerar um modo respiratório oral ou oronasal 
(misto). Na R.O a não orgânica não possui obstrução das vias aéreas 
superiores por possuírem possibilidade de problemas alérgicos transi-
tórios, fatores orgânicos reparados, hábitos orais prolongados ou por 
flacidez e má posição dos músculos faciais e mastigatórios. A R.O de 
causa orgânica há obstrução da cavidade nasal, devido à inflamação 
crônica da mucosa nasal, desvio de septo, hipertrofia de tonsilas farín-
geas e/ou palatinas, pólipos, tumores etc. (LIMA et al, 2015).
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Desse modo, caso haja algum impedimento para que a R.N 
possa ser realizada, a R.O funciona como agente auxiliador. Porém, a 
R.O pode ser viciosa, fazendo o indivíduo respirar pela boca, mesmo 
apresentando capacidade anatomofisiológica para respirar pelo nariz, 
ou orgânica. Independente da etiologia, a respiração pode ser afeta-
da causando múltiplas alterações, com maior ou menor grau, em fun-
ção do tempo de evolução do processo obstrutivo. A R.N possibilita o 
crescimento e desenvolvimento fácil de maneira adequada, por meio 
da ação correta da musculatura. A R.O ocorre de modo inadequado, 
influenciando negativamente o crescimento e o desenvolvimento do 
esqueleto craniofacial (GALLO; CAMPIOTTO, 2009).

Devido às consequências adquiridas da R.O, podemos citar as 
devidas alterações no crescimento crânio-orofacial, na fala, na alimen-
tação, postura corporal, no tônus e mobilidade de lábios, na língua e 
bochechas, determinando menor eficácia nas funções do SE (HITOS 
et al, 2013).
 
3.2 Alterações no sistema estomatognático

O sistema estomatognático (SE) possui como função vital do 
organismo a respiração, sucção, mastigação, deglutição, e as sociais 
fonação e articulação, necessitando de manutenção para melhor equi-
líbrio físico-biológico do ser humano. Portanto, toda e qualquer modifi-
cação anatômica ou funcional dessas partes pode acarretar em um de-
sequilíbrio geral desse sistema, ocasionando alterações (MACHADO; 
MEZZOMO; BADARÓ, 2011).

Segundo Ferraz (2012) as alterações percebidas que afetam 
o SE devida a R.O são tanto internas, quanto externas. Com a estru-
tura facial alterada, a face se torna marcadamente alongada (faces 
adenoides), estreitamento da arcada superior, do palato e das narinas 
pelo desuso, lábio superior hipotônico, curto e elevado com alteração, 
gengiva hipertrófica, língua com postura anormal, deixando de exercer 
sua função modeladora do palato e também com sua tonicidade pre-
judicada etc.

Contudo, são observadas alterações estruturais, com o pouco 
fluxo nasal e a ausência de pressão da língua contra o palato, podendo 
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levar a uma hipoplasia de seios maxilares, ao estreitamento das cavi-
dades nasais e da arcada dentária superior, além de favorecer a uma 
má oclusão dentária. A R.O pode ser desenvolvida, devido à demora 
no diagnóstico e no tratamento de alergias como rinite alérgica (RA) 
que, além de facilitar a respiração oral crônica, pode gerar distúrbio 
de fala, sinusite crônica, bruxismo, apneia noturna, distúrbios do sono, 
disfunção da tuba auditiva, otite média e crises de asma (MBAUD et al, 
2015). Bem como o padrão de respiradores orais predispõe a altera-
ções dentais e faciais. 

Dentre as faciais se encontram face alongada, narinas estrei-
tas, falta de tônus da musculatura facial, selamento labial inadequado, 
olhos caídos, olheiras, olhos inclinados e nariz pequeno com a pirâ-
mide óssea muito alargada. No que se referem às características bu-
cais do respirador oral, alguns autores destacam lábios hipotônicos 
e ressecados, palato estreito e profundo, boca entreaberta, protrusão 
de dentes anteroinferiores, estreitamento do arco superior e relação 
oclusal com tendência à Classe II de Angle, além de maliciosos como 
mordida aberta, protrusão, mordida cruzada posterior e assimetria da 
face (ALVES; CARVALHO; ALEMEIDA, 2021).

Conforme os autores supracitados, é fundamental o tratamento 
precoce da RO partindo de um diagnóstico correto, pois o impacto ge-
rado na saúde bucal e facial em um indivíduo portador da síndrome do 
respirador oral é extremamente prejudicial. Além disso, para identificar 
as alterações dento-faciais, que acometem tais pacientes, é de grande 
valia em uma revisão bibliográfica de tal assunto. O reconhecimento 
das alterações, é importante, para o cirurgião-dentista conhecer a me-
lhor forma de diagnóstico e os possíveis tratamentos, fazendo alusão 
aos aparelhos ortopédicos que podem ser utilizados como tratamento.

Ressalta-se, ainda, que a respiração oral pode trazer conse-
quências para a musculatura orofacial, oclusão, fala, mastigação e voz. 
Porém, pode-se dizer que as alterações que podem ser observadas no 
indivíduo respirador oral são variáveis e dependem de outros fatores 
além da respiração. Assim, é fundamental compreender o conjunto das 
funções do sistema estomatognático assim como suas inter-relações 
e ter todas as funções do sistema estomatognático avaliadas (PACHE-
CO et al, 2012).
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3.3 Reabilitação fonoaudiológica e odontológica

O tratamento do respirador oral é miofuncional e multidiscipli-
nar. A avaliação e o diagnóstico otorrino laringológico são imprescindí-
veis para o tratamento miofuncional e ortodôntico. Muitas vezes, a res-
piração bucal irá acentuar um padrão esquelético hereditário, quando 
ambos os progenitores, ou um deles, têm tendência à mordida de clas-
se II esquelética, por exemplo, a respiração bucal acentuará a desar-
monia óssea. Com o tratamento miofuncional e ortodôntico, realizado 
de maneira precoce, estimularemos a orientação do crescimento dos 
maxilares (GONZALEZ; LOPES, 2000). 

Ainda segundo os autores supracitados, será necessária uma 
avaliação detalhada para o tratamento, ressaltando ser recomendável 
que o início de tratamento a partir dos 4 anos e já ter feito a avalição 
otorrinolaringológica para o diagnóstico. Com isso é necessário saber 
da alimentação, saúde geral, dentes, hábitos diários sono, estrutura e 
mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios.

Portanto, fonoaudiólogo tem por objetivo a normalização do 
tônus da musculatura orofacial, obtendo um equilíbrio funcional mus-
cular, bem como o desenvolvimento de novos hábitos posturais. A or-
todontia atuará sobre o padrão dentário, promovendo o alinhamento 
dos dentes nas bases ósseas, isto é, maxila e mandíbula. A ortopedia 
funcional dos maxilares atua no padrão ósseo, realizando a correção 
de problemas como tamanho, relacionamento anteroposterior e lateral 
das bases ósseas. Para atingirmos esses objetivos, o paciente deve 
estar na fase de crescimento; e no caso de pacientes adultos, recorre-
mos à cirurgia ortognática para equilibrar o padrão ósseo (JUNQUEI-
RA; DAUDEN, 2009).

O fonoaudiólogo irá intervir ao paciente RO para reeducar a 
respiração nasal e demais funções estomatognáticas, quando neces-
sário. Quando o paciente é encaminhado para fonoterapia, o primeiro 
passo é avaliar as condições que ele possui para respiração nasal. Em 
alguns casos, o encaminhamento para profissionais afins, como otorri-
nolaringologista, alergologista e ortodontista, é fundamental para o iní-
cio do tratamento fonoaudiológico. Tendo isso em vista, anteriormente 
à terapia, deve ser muito bem verificado se há e quais são os limites 
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anatomofuncionais do paciente. Quando há a possibilidade e condição 
do paciente respirar pelo nariz, inicia-se a terapia, cujo objetivo é rees-
tabelecer a RN. A terapia orofacial consta basicamente de quatro eta-
pas: conscientização, reestabelecimento da RN, adequação do tônus 
muscular e posicionamento habitual dos órgãos fonoarticulatórios e, 
quando necessário, adequação das demais funções orofaciais. Essas 
etapas ocorrem conjuntamente ao longo da fonoterapia (JUNQUEIRA; 
DAUDEN, 2009). 

De acordo com Arouche (2020, p 4)

No que concerne a reabilitação do SE, é uma ação conjunta entre 
vários profissionais de saúde. As estruturas deste sistema es-
tão ligadas a outras partes do corpo. Algumas funções vitais são 
colocadas em prática pelo aparelho estomatognático, como de-
glutição e respiração, os elementos que compõem esse sistema 
também são responsáveis pela comunicação por intermédio dos 
órgãos fonoarticulatórios (OFAS). As ciências que mais se desta-
cam no tratamento de pacientes com distúrbios orofaciais e estão 
intimamente ligadas ao estudo do aparelho estomatognático são 
a fonoaudiologia e a odontologia, pois, desde a graduação, os 
futuros profissionais recebem todo apoio acadêmico e estágios 
específicos nas áreas de cabeça e pescoço.

A intervenção fonoaudiológico na RO tem por objetivo a norma-
lização do tônus da musculatura orofacial, obtendo um equilíbrio fun-
cional muscular do SE. Não há como dissociar forma e função, pois a 
interrelação existente entre as más oclusões e distúrbios oromiofuncio-
nais pode ser causa ou consequência uma da outra. Esse é considera-
do o ponto sobre o qual fonoaudiólogos e ortodontistas devem pensar: 
a dificuldade em separar forma e função. Logo, torna-se impossível 
isolar esses tratamentos, os quais devem caminhar juntos para a me-
lhora global do paciente (BREVIAN, RODRIGUES, 2010). 

Devemos considerar a relação entre a condição óssea/dentá-
ria, a musculatura e as funções do SE. O autor observou que a oclusão 
dentária pode alterar ou condicionar as funções da musculatura oral. 
No entanto, não basta adequar as bases ósseas e/ou a oclusão dentá-
ria, se não for desenvolvida ou reeducada a função, ou seja, se não for 
eliminada a perturbação muscular e/ou funcional que possa interferir 
de forma negativa no equilíbrio do SE (STANLEY ET AL, 2018).

Desse modo, o profissional fonoaudiólogo se torna competente 
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na avaliação diagnóstica e tratamento das alterações da motricidade 
orofacial, ou seja, nas perturbações miofuncionais: fala, respiração, 
sucção, mastigação e deglutição. Quando existe uma perturbação da 
função, esta poderá refletir-se morfologicamente na parte dentária, 
com alterações de mordida e má oclusão. Cabendo ao dentista diag-
nóstico e tratamento.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O quadro a seguir representa o número e obras que esclare-
cem os benefícios da reabilitação fonoaudiológica e odontológica na 
qualidade de vida do respirador oral.

 
Quadro 1 - Levantamento da pesquisa com relação à base de dados, 
autores, obra e ano

Obra Autores Ano Citação

Síndrome do res-
pirador oral e suas 
alterações dento 

faciais: uma revisão 
integrativa.

Alves; c

Carvalho; 
Almeida

2021

[... o paciente deverá ser acompa-
nhado pelo fonoaudiólogo, pois o 
paciente precisará se adequar as 

novas funções do sistema estoma-
tognático ...]

A inter-relação entre 
respiração bucal e a 
odontologia: revisão 

de literatura

. Thayse 
acordi

2017

[... a intervenção fonoaudiológica e 
odontológica, reabilita o sistema es-
tomatognático e aumenta qualidade 

de vida e estética do paciente ...]

Fundamentos em 
Fonoaudiologia–as-
pectos clínicos da 
motricidade oral

Marcsher-
san 2005

[... Se o paciente não necessitar de 
tratamento odontológico, iremos tra-
balhar da mesma maneira apenas 
respeitando as possibilidades que 

ele apresenta para realizar a masti-
gação... ]

Indicadores da respi-
ração oral na educa-
ção infantil: contribui-
ções da neurociência

Bortoletto, 
Ferreira 2021

[... A reabilitação dos tecidos moles e 
das funções orofaciais deve ser feita 
pelo fonoaudiólogo. Ao ortodontista 

cabe a correção das alterações oclu-
sais ...]
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Fonoaudiologia e 
ortopedia maxilar na 
reabilitaçäo orofacial: 
tratamento precoce 
e preventivo terapia 

miofuncional

González,
Lopez 2000

[... com o tratamento miofuncional 
e ortondotico, realizado de maneira 
precose, estimular a orientação do 

crescimento dos maxilares ...]

O conhecimento dos 
ortodontistas sobre a 
atuação fonoaudioló-
gica em respiradores 

bucais

Bervian
Rodrigues 2010

[... a ortodontia, que trata da forma, e 
a fonoaudiologia, que cuida da fun-

ção, têm de trabalhar em conjunto ...]

Abordagem multi-
disciplinar de uma 

má oclusão dentaria 
e perturbação mio-

funcional através da 
Ortodontia e Terapia 

da Fala

Stanley 
et al 2018

[...o Terapeuta da Fala é um elemen-
to da equipa essencial para melhorar 
as posturas miofuncionais orais e a 
oclusão dentária em conjunto com a 

ortodontia ...]

Fonte: o autor (2021).

Diante dos resultados apresentados, este artigo revela os be-
nefícios da reabilitação Fonoaudiológica e odontológica na qualidade 
de vida da Respiração Oral (RO), visando o melhor funcionamento do 
sistema estomatognático (SE) e aumento da qualidade de vida do pa-
ciente.

Segundo Alves, Carvalho e Almeida (2021) há uma grande im-
portância na interdisciplinaridade da fonoaudiologia e odontologia no 
trabalho com a respiração oral, os teóricos ressaltam que a consciên-
cia no enfoque interdisciplinar é o ponto chave para que o tratamento 
tenha uma boa evolução e aumento da qualidade de vida do paciente.

Para Acordi (2017) não há como desassociar forma e função e 
o trabalho interdisciplinar entre odontologia e fonoaudiologia, mas não 
descartando o trabalho multidisciplinar capacitado para atender e atuar 
com o RO. A autora frisa também o aumento da importância da equipe 
multidisciplinar entre dentistas e suas especialidades, fonoaudiólogos, 
otorrinolaringologistas, sendo fundamental para o sucesso terapêuti-
co destes pacientes, em que o fonoaudiólogo tem por grande objetivo 
a normalização do tônus da musculatura facial e equilíbrio funcional, 
sendo assim a importância da interrelação odontológica e fonoaudioló-
gica na reabilitação do RO.
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Marchersan (2005), acentua a importância da equipe interdisci-
plinar formada por otorrinolaringologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo 
e dentista. Para que cada profissional conheça os seus limites de tra-
balho e possa atuar de forma conjunta, para beneficiar a reabilitação 
do paciente e levando menores chances de retorno, principalmente na 
ortodontia que irá fazer as correções dentárias e estruturais, a fonoau-
diologia que irá adequar as funções e ressaltar a espiração nasal.

Bortoletto e Ferreira (2021) mostram a interrelação da orto-
dontia e sua avaliação de estrutura após diagnóstico médico, onde irá 
reorganizar o que estiver fora do padrão adequado, tal como o plano 
profundo ou má oclusão dentária. Atribui a intervenção fonoaudiológica 
para a avaliação das funções e readequação das mesmas.

González e Lopez (2000) pontuam a importância do diagnósti-
co e intervenção precoce da RO, de forma interdisciplinar. A Ortodontia 
e a fonoaudiologia no tratamento miofuncional da estrutura e função 
crânio facial. Para a estimulação e orientação correta e adequação dos 
maxilares.

Brevian e Rodrigues (2010) mostram a eficácia do tratamen-
to fonoaudiológico no reestabelecimento das estruturas orofaciais, do 
respirador oral, que por sua vez possui uma alteração craniofacial e 
uma tipologia facial que possui influência na determinação da muscu-
latura e função. Para eles, o trabalho interdisciplinar é importante para 
um melhor resultado do paciente.

Stanley et al (2018) destacam que não basta somente adequar 
estrutura e deixar a função sem a adequação, pois a mesma pode 
afetar no equilíbrio do SE. Eles ainda nos mostram que o objetivo ge-
ral da fonoaudiologia e odontologia é a reeducação das estruturas e 
funções do sistema estomatognático. Trazendo a interdisciplinaridade 
mais próxima e atuante na reabilitação do paciente, sem contar com a 
atuação do otorrinolaringologista que trabalha junto à equipe.

Em referência aos artigos citados foi possível analisar a eficácia 
do trabalho inter e multidisciplinar na adequação do sistema estoma-
tognático em menção ao respirador oral  visando acima de tudo sua 
melhor qualidade de vida.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, observou-se que o Respirador Oral (RO) neces-
sita de um trabalho multi e interdisciplinar da fonoaudiologia e odon-
tologia, os quais se tornam fundamentais para a reabilitação do RO 
e sua qualidade de vida. Devido às alterações estruturais como más 
oclusões, faces alongadas etc., a ortodontia entra para readequar a 
estrutura, já a fonoaudiologia entra para readequar a função. Sendo 
assim, alguns autores citam que a função e estrutura não podem ser 
separadas e nem trabalhadas de forma isolada, o que por sua vez, 
torna a interrelação eficaz e necessária para a contribuição na adequa-
ção do sistema estomatognático SE, que por fim, entrega um melhor 
funcionamento do SE ao RO condicionando uma melhor qualidade de 
vida ao paciente.
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CAPÍTULO 3

INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA REABILITAÇÃO 
VESTIBULAR EM PACIENTES COM LABIRINTOPATIA: UMA 

ABORDAGEM BIBLIOGRÁFICA

Germán Jopez Saavedra1

Richelen Ferreira Gomes2

Aulisangela da Silva Queiroz3

Joab de Souza Arouche4

RESUMO: O quadro de labirintopatia são doenças do labirinto, surgem 
na orelha interna que permitem a audição e o equilíbrio. Quando altera-
do provocada por fatores físicos, origem psíquica e emocional, as fun-
ções ficam comprometidas. Ocorre inflamação do ouvido interno que 
ligam o ouvido ao cérebro, causam alterações fisiológicas no sistema 
vestibular, como: Vertigem, enjoos, sensação de movimento, tonturas, 
e perda auditiva. OBJETIVO: Demonstrar como a fonoaudiologia pode 
auxiliar na intervenção e contribuição no tratamento na Reabilitação 
Vestibular para interesse acadêmico e científico, relatando técnicas te-
rapêuticas, exercícios e manobras não evasivas de forma personaliza-
da. METODOLOGIA: O trabalho foi executado através de pesquisas 
de leituras bibliográficas em livros, artigos a partir dos anos de 2010 
à 2020, publicações científicas de fontes totalmente seguras e atuais, 
pesquisas virtuais, em sites como: Google acadêmico, Lilacs, e Scielo, 
e também em bibliotecas virtuais de universidades públicas e particu-
lares brasileiras, enfatizando as abordagens qualitativas. RESULTA-
DOS: Dos materiais pesquisados, dos (45) artigos revisados e avalia-
dos, (25) foram aproveitados, das (15) revistas científicas, (05) foram 
úteis. Demais materiais comprovados como livros (03) foram eficazes. 
Os autores tiveram a linhagem de pensamento semelhante, informa-
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ções necessárias à reabilitação vestibular após a intervenção fonoaudio-
lógicos em paciente com labirintopatia, alguns pacientes obtiveram re-
sultados positivos. CONCLUSÃO: Pode-se afirmar que a fonoaudiologia 
contribui na eficácia da Reabilitação Vestibular Personalizada. Conforme 
aos estudos científicos o processo terapêutico acarreta a melhora dos 
sintomas em 75% dos pacientes, a profissão em questão pode ajudar o 
mesmo a recuperar o equilíbrio e redução da tontura do indivíduo.
Palavras-chave: Labirintopatia, Reabilitação vestibular, tonturas, verti-
gem, intervenção fonoaudiológica.

1 INTRODUÇÃO 

Sobre o tratamento da reabilitação vestibular está cada vez 
mais destacado pela literatura cientifica, além de ajudar a melhorar o 
equilíbrio parcial do paciente, pode contribuir na prevenção. No entanto 
a reabilitação vestibular está sendo bastante utilizada pelos protocolos 
estão diversificados e personalizados conformes as necessidades dos 
pacientes com labirintopatia (ROGATTO et al., 2010). Assim a reabili-
tação vestibular não manifeste nenhum problema que podem causar 
efeitos colaterais, e tenha melhora a qualidade de vida do paciente 
(SOUSA, 2013). Desde então, tem se tornado de maneira extensa e 
utilizada no tratamento de pacientes com tonturas, desequilíbrio e ins-
tabilidade. O sistema vestibular possui um processamento exato das 
informações sensoriais sobre os movimentos cefálicos e posturais dos 
pacientes, nesse caso atuam nos indivíduos expressa circunstâncias 
nas informações sensitivas não disponíveis (SOUSA et al., 2013). 

A vertigem vestibular é um importante fator de risco para que-
das em pessoas que possuem o problema. Ao realizar o movimento da 
cabeça em relação à gravidade, o sistema vestibular, envia informa-
ções pertinentes para manter a postura ereta e o equilíbrio (OLIVEIRA, 
et al. 2019). Assim, o efeito de averiguar a postura desses fatores múl-
tiplos, pode contribuir para certo resultado. Os fonoaudiólogos podem 
determinar abordagem com eficácia de sua estratégia de intervenção 
para melhor tratamento adequado (OLIVEIRA, et al., 2019).

O tratamento para pacientes portadores de labirintopatias po-
dem-se concretizar de três diferentes formas, sendo; medicamentosa, 



TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 46

cirúrgica e reabilitação vestibular, do qual, a reabilitação é possivel-
mente a melhor opção de tratamento terapêutico, podendo ser utiliza-
da com ou sem a necessidade de medicamentos, cabe ainda no pro-
cesso de reabilitação, mudança de hábitos e vícios inadequados como 
tabagismo, alcoolismo e alimentares. (NOBRE, et al. 2017).

Contudo foi realizada uma abordagem de pesquisa bibliográfi-
ca qualitativa do tipo descritiva de leituras literárias para a realização 
deste trabalho, cujo, a coleta de dados ocorreu no período dos meses 
decorrente do ano de 2021. O critério de inclusão foi utilizado material 
digital, sites como: Google acadêmico, Lilacs, bibliotecas virtuais de 
universidades federais brasileiras e Scielo, como fonte de ajuda para 
coletar e catalogar informações de artigos publicados com informações 
recentes, relevantes e comprovadas cientificamente utilizáveis na apli-
cação deste trabalho.

De acordo com as informações bibliográficas, os resultados ob-
tidos e publicados pela literatura brasileira destacam a utilização do 
método fonoaudiológico de reabilitação vestibular, considerado uma 
boa opção terapêutica do mesmo, assim poderá contribuir em partici-
pação multiprofissional o tratamento (GROTTO, 2013). 

Entretanto o estudo foi elaborado para ajudar a fonoaudiologia, 
na possível melhora do paciente em busca da promoção e prevenção 
da saúde através da terapia de reabilitação vestibular labiríntica. Com 
isso, como promover a melhor adaptação no procedimento da reali-
zação diagnóstica, traçar plano terapêutico de reabilitação vestibular 
individualizada, que resulta tratamento para alguns casos e também 
restabelecer o equilíbrio, cujo, é necessária uma intervenção com apli-
cações de exercícios específicos, podendo ser repetitivos e prolonga-
dos, como por exemplo: potencializar a neuroplasticidade do sistema 
nervoso central. (CABRAL, et al. 2017). Nesse caso, as informações 
descritas poderão contribuir com profissionalismo a experiência em 
reabilitação, aplicando protocolos e procedimentos específicos da fo-
noaudiologia para que o paciente portador da doença possa obter com 
eficácia o possível tratamento adequado para patologia (SILVA, 2016). 

Assim, o objetivo desse estudo foi comparar em literaturas bi-
bliográficas a eficácia da aplicação de algumas terapias fonoaudio-
lógicas seguido de exercícios complementares diferenciados para o 
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tratamento de queixas vestibulares e alterações labirínticas. Entender 
a participação da intervenção fonoaudiológica em contribuir parcial-
mente nesse tipo de tratamento, considerando de alguma forma como 
a terapia manual em região facial e mobilidade muscular sendo, um 
dos recursos aplicados de certo modo, pode resultar com positividade 
na terapia.  Os dados foram embasados conforme a literatura e pro-
tocolos fonoaudiológicos convencionais de exercícios baseados nos 
argumentos científicos dos artigos publicados e pesquisados, para 
obter os possíveis tratamentos na obtenção de resultados positivos. 
É de suma importância pautar um protocolo e um plano terapêutico 
de reabilitação personalizada respeitando a localização da lesão, as 
queixas do paciente, as diversas dificuldades e suas facilidades (SIL-
VA, 2016). A partir daí, outras decorrências como a frequência, a dura-
ção e a quantidade de sessões na reabilitação vestibular podem variar 
de acordo com a comorbidade, e inclui também a função do canal do 
labirinto afetado e funcionamento psicológico individual do paciente.

Considerando, a reabilitação vestibular é uma terapia simplifi-
cada, podendo ser realizado e são inúmeros benefícios para a reabi-
litação de pacientes com disfunções do sistema vestibular e déficit de 
equilíbrio (CABRAL et al, 2017). Pode-se compreender que a terapia é 
uma terapêutica confiável, pois melhora o equilíbrio e diminui os sinto-
mas de labirintopatia, melhorando a autoconfiança do paciente e con-
sequentemente, melhorando a sua qualidade de vida (BRETAN, 2010).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Houve elaboração a uma análise de estudos, no que diz res-
peito sobre o tema da pesquisa para que a proposta do estudo fosse 
alcançada, foi realizado um levantamento bibliográfico durante o ano 
de 2021, nas bases de dados dos sites: SCIELO, LILACS e Google 
acadêmico. A pesquisa bibliográfica foi o ponto de partida para deter-
minar efetividade do processo de investigação, após a escolha do as-
sunto houve uma revisão bibliográfica do tema designado. No decor-
rer das pesquisas bibliográficas, foi crucial na escolha em um método 
mais apropriado, assim como em um conhecimento das variáveis e na 
autenticidade da pesquisa. Com isso foram utilizados inicialmente os 
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tipos de pesquisa exploratória, facilitando a investigação através do 
estudo do conhecimento publicado tradicionalmente em alguns livros e 
documentos digitais. Foram utilizados como estratégia de pesquisa, de 
forma individual e/ou combinada dos autores através de análise crítica 
dos documentos publicados sobre o tema pesquisado com intuito de 
desenvolver o conhecimento e contribuir com a realização da pesquisa. 

A elaboração temática define em esbagoar melhores acervos 
para desenvolver o tema do trabalho. Na desenvoltura do trabalho 
pode apresentar a identificação, localização, completar com fichamen-
to as informações e idéias mais importantes. Atualmente foi de grande 
importância informação digital, pois essa ferramenta digitalizada e, por 
meio da Internet, foi considera pontos fortes e pontos fracos durante e 
após a pesquisa. 

Para determinar as informações criteriosas de inclusão para 
o estudo destaca-se: Dados com exatidão: comparações de linha de 
pensamento dos autores, possíveis resultados de citações, material 
simplesmente publicado, ano da publicação, plataformas meramente 
confiáveis; Publicações que obtiveram estratégia de seleção inicial dos 
autores desse estudo bibliográfico, dados clínicos: tipos de atividade 
e exercícios aplicados com possíveis resultados positivos, posições e 
sintomas relacionados ao surgimento; Dados de exames otoneurológi-
cos e casos clínicos; se houve relatos de Lesões, localização, causas, 
queixas do paciente, diagnósticos, analisem dos exames com possí-
veis resultados laudos. Classificação da disfunção vestibular, quanto 
ao início, tipo, duração, periodicidade e outros sintomas associados 
podendo muitas vezes ser suficiente para cooperar no tratamento. Da-
dos fonoaudiológicos, trata-se de manobras e exercícios específicos 
orientados por fonoaudiólogo habilitado, que melhoram os sintomas e 
reabilitação.

De certa forma foram escolhidos 25 artigos, que argumentam 
a participação, a intervenção fonoaudiológica, os possíveis procedi-
mentos e protocolos adequados para o tratamento de reabilitação de 
labirintopatia, proporcionando um resultado mais fidedigno.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Labirintopatia

As situações problemáticas da labirintopatia ocorrem devidas o 
indivíduo possuir alteração na região vestibular, e a área cerebral rece-
be informações inexatas sobre a posição e um indeterminado lugar no 
espaço, e assim tem a sensação de mal-estar, como se tudo rodasse 
no espaço, flutuando ou caindo, mas, tudo, está imóvel. O resultado de 
um enfrentamento de informações vindas da visão do labirinto e do sis-
tema proprioceptivo resulta tontura, acompanhada dos principais sinto-
mas (SOARES, 2014). Na vertigem rotatória clássica, a pessoa sente 
a sensação do ambiente gira ao redor do corpo. A tontura transmite a 
sensação de desequilíbrio, instabilidade, como se estivesse pisando no 
vazio ou baixo, com isso provoca queda repentina (MIRALLA, 2011).

No entanto, quando os sistemas auditivos e vestibulares apre-
sentam certos problemas, individualmente ou em conjunto, surge como 
sintomas tontura ou vertigem, com ou sem sintomas neurovegetativos. 
Esses distúrbios são chamados popularmente como “labirintite”, cujo 
a pronuncia correta é “labirintopatia”, significam distúrbios do labirinto 
(LOPES, 2018). Vale destacar que, apesar de comum, a escrita labi-
rintite possui terminação “ite” refere-se a inflamações, mas nesse caso 
acrescenta-se que a maioria da patologia que surge do labirinto possa 
ser diagnosticada de processos inflamatórios (LOPES, 2018).

Dessa forma, o labirinto, tanto na sua porção auditiva como ves-
tibular, é sensível a doenças em outras partes do corpo, podendo ter 
uma doença labiríntica uma causa vascular, metabólica ou hormonal 
(SOARES, 2014). Alguns quadros de infecção nas regiões próximas 
do labirinto, como sinusite, amigdalite, entre outros, sejam interligados 
diretamente à labirintopatia, podem favorecer por conta do surgimento 
de alguns agentes provocadores. Associadas a essas causas, estão li-
gadas diretamente às alergias, outras as doenças neurológicas, prove-
nientes dos tumores cerebrais e a ocorrência adquirida de traumatismo 
craniano. Há ainda a labirintopatia emocional, surge como consequên-
cia do estresse excessivo e do cotidiano, da ansiedade e de algumas 
situações que possam comprometer principalmente o equilíbrio mental 
(FECHINE & TROMPERI, 2012).
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Dentre as doenças labirínticas mais comuns, estão à doença 
de Meniére, as doenças vasculares, as condições metabólicas, ototo-
xicidade, neuroma acústico e vertigem posicional paroxística benigna 
(GARCIA, 2013). A patologia está presente em 3 de cada 10 pessoas 
que se queixam e tratam de vertigem. Trata-se de um problema meca-
nizado, o cálcio presentes no labirinto se transferem para outras áreas, 
tornado o paciente vulnerável à tontura, sempre que move a cabeça. 
Isso pode durar algum tempo para as partículas levam para se estabili-
zar, mas a sensação de tontura retrocede constantemente. As doenças 
vestibulares centrais incluem as condições cerebelares e cerebrais, 
as doenças cerebrovasculares é um dano no sistema nervoso central 
(GARCIA, 2013).

As duas labirintopatias mais prevalentes são a vertigem posi-
cional paroxística benigna, correspondendo a 19,0% dos casos e a hi-
dropisia endolinfática (distensão do compartimento da endolinfa, líqui-
do existente no interior do labirinto membranoso localizado na orelha 
interna) (CARNEIRO, 2013).

Os processos inflamatórios, infecciosos, tumorais, doenças 
neurológicas, compressões e alterações genéticas podem provocar 
crises de labirintopatias e vestibulopatias em pacientes. A labirintopatia 
pode ser concebida também por qualquer tipo de condição que cause 
inflamações no ouvido, principalmente os microrganismos ligados às 
bactérias e vírus (FECHINE & TROMPERI, 2012).

Entretanto, a labirintopatia exterioriza de modo em geral, pes-
soas acima da idade dos 40 ou 50 anos, decorrente de alterações me-
tabólicas e vestibulares. Níveis excessivos de colesterol, triglicérides 
e ácido úrico, também são fatores de risco. hipoglicemia, diabetes, hi-
pertensão, otites, uso de álcool, fumo, café e de alguns medicamentos 
podem acarretar alterações na parte interna das artérias que reduzem 
a quantidade de sangue que circulam em áreas do cérebro e do labi-
rinto (FECHINE & TROMPERI 2012).

3.2 Diagnóstico diferencial de labirintopatia

Avaliação e o exame otoneurológico completo são muito im-
portantes para estabelecer o diagnóstico da labirintite, em especial o 
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diagnóstico diferencial, haja vista que algumas problemática de doen-
ças podem provocar sintomas semelhantes, tais como a: hipoglicemia, 
diabetes, hipertensão, reumatismos, síndrome de Mèniére, esclerose 
múltipla, tumores no nervo auditivo, no cerebelo e em áreas do tronco 
cerebral, drogas tóxicas, doenças imunológicas, “também chamada de 
doença do movimento” (BRETAN, 2010).

Continuidade de exames de audição audiologia/audio-
metria e ressonância magnética da cabeça. Demais exames 
complementares provocar estímulos de calor no ouvido (provas 
calóricas), testar os reflexos do olho Nistagmo da vectoeletronis-
tagmografia (MAIA, 2011). Há existência de tomografia compu-
tadorizada e ressonância magnética, são exames fundamentais, 
desse modo os testes labirínticos, podem ser úteis para fins diag-
nósticos. Nesses casos, as doenças virais também contribuem 
em alta escala iniciando a doença no labirinto, incluem desde 
simples resfriados e gripes. Já as patologias bacterianas, desta-
cam-se a meningite, como uma das disfunções mais comuns do 
labirinto (CARVALHO, 2010).

3.3 Noções básicas de prevenção e crises de labirintopatias

A crise de labirintopatia pode surgir em qualquer momen-
to, independentemente do tempo, principalmente quando se faz 
movimentos bruscos com a cabeça, caso o indivíduo se levante 
rapidamente, e evitar ambiente com bastante iluminação/forte in-
tensidade, manter-se em ambiente calmo e silencioso, e também 
com decorrência de estímulos visuais ou auditivos (MAIA, 2011).  

De acordo com a abordagem bibliográfica relacionada à 
terapia, para evitar as crises de labirintopatia, recomenda-se ter 
alguns cuidados, como mover-se lentamente, evitar movimentos 
bruscos e evitar locais com muita luminosidade. Transformações 
no estilo de vida são fundamentais para prevenir as crises de 
labirintopatia (BERTAZZO, 2016). Nesse ajuda a minimizar pre-
cauções tomando, no caso de ingerir álcool, caso ingere a bebida 
alcoólica seja com moderação; Outra recomendação importante 
não fumar; Devemos controlar os níveis de colesterol, triglicéri-
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des e a glicemia passando por exames periódicos; Reeducar por 
uma alimentação saudável que ajude a manter o peso adapta-
do e ajustado; Não deixar passar ou esquecer os horários entre 
uma refeição e outra; Exercer constantemente atividades físicas; 
tomar bastante líquido, várias vezes ao dia; Não consumir bebi-
das gaseificadas, dentre água tônica; possível evitar as crises 
de ansiedade e o estresse; Sendo importantíssimo não conduzir 
direção veicular perdurante às crises. Entretanto há também ou-
tras formas de prevenção à crise de labirintopatia possuindo ou 
adquirindo melhores hábitos de vida, tais como: a prática regular 
de atividade física, sono adequado, e redução do consumo de 
nicotina, e cafeína em excesso (BERTAZZO, 2016).  

Ao longo dos anos, houve evolução no tratamento, pois, 
há medicamentos de maior eficácia e menor efeito colateral, sur-
gimento de novos procedimentos clínicos e terapêuticos em rea-
lização de exercícios labirínticos, inclui técnicas cirúrgicas seleti-
vas, a cada caso, passaram a permitir controle e a possível cura 
dos transtornos labirínticos (CARVALHO, 2012).

Uma das técnicas mais utilizadas de forma individualizada 
para aliviar o sintoma repentino, de acordo com os especialis-
tas terapêuticos, é aconselhável que o paciente faça repouso na 
cama, para evitar quedas, até que os sintomas aliviem. Outro 
cuidado para os todos os indivíduos especialmente para quem 
trabalham em alturas ou operam máquinas, é de suma importân-
cia tomar bastante líquido, para evitar desidratação. Com tudo, 
o que permite um tratamento possivelmente com obtenção de 
bons resultados (MOZOZETTI, 2011).

4.1 Vertigem

A vertigem é um sintoma designado pela sensação de movimen-
to. Certas pessoas sentem esse sintoma no momento de movimentar-se 
constantemente e isso varia de ambiente onde está inserido.  Há casos 
que vários indivíduos já vivenciaram esta sensação após sentirem girar 
várias vezes sobre si mesmo (SILVA, 2016). Continuadamente a sensação 
de vertigem mais frequente nas pessoas é a rotatória, mas pode haver 
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simultaneamente uma sensação de “balançar” e também de “queda” isso 
pode depender de cada situação, do sintoma, da pessoa, da síndrome, e 
da patologia. Dessa forma pode acontecer em qualquer posição, de pé, 
deitado, sentado ou com movimentos simples ou bruscos (SILVA, 2016).

A vertigem pode afetar independentemente os sexos masculi-
nos e femininos e todas as faixas etárias adultas e crianças também 
abrangem múltiplas doenças e síndromes, acarretam diferentes núme-
ros de patologia, que elevam a sensibilizar o sistema vestibular perifé-
rico e afetar toda a base do sistema nervoso central.

Entretanto, as vertigens dão divididas em agudas, agudas re-
correntes ou crônicas. Podem ser representados conformes alguns 
exemplos citados para distinguir cada uma: 

4.1.1Vertigens agudas
4.1.1.1 Agudas com déficit auditivo; 

O cerúmen no canal auditivo externo pode acarretar uma série 
de otite média que resulta infecção no ouvido médio, isso inclui Coles-
teatomatosa. 

A labirintite é uma infecção oriunda por vírus viral, bacteriana 
ou autoimune também há o traumatismo cranioencefálico, seguindo de 
fratura e fístula, e ainda envolvendo a Ingestão de remédios contendo 
várias substâncias tóxicas (RICCI, 2010).

4.1.1.2 Agudas sem déficit auditivo: 

A Neurite Vestibular é considerada pela literatura o terceiro 
distúrbio que ocasiona a vertigem. Regulamente resultam náuseas e 
vômitos nas pessoas que provém da doença. Somente por alguns pe-
ríodos entre de 3 a 5 dias, poderá ser afirmada pelos especialistas ou 
através de exames determinar uma infecção viral. 

Outros prognósticos semelhantes como o AVC cerebelos, tam-
bém pode gerar a patologia, acompanhadas de doenças desmielini-
zantes como o desenvolvimento da esclerose múltipla, inclui a cerebe-
lite aguda ocasionada de tumor de fossa posterior na vertigem central 
posicional (RICCI, 2010).
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4.1.2 Vertigens agudas recorrentes
4.1.2.1 Duração de segundos a minutos: 

Essa é uma vertigem posicional provavelmente benigna, 
que resulta deslocadora de otólitos reiteradamente são chama-
dos de cristais do ouvido isso para os canais semicirculares, em-
bora sejam sensores de movimento. Nesse caso o canal mais 
continuadamente afetado é o posterior. Os mesmos são finitos e 
gera desequilíbrio residual por certo período de tempo. Com isso 
não ocasiona perda auditiva de alguma forma, mas pode resul-
tar uma pré-sincope que advém tontura e sobrevém de epilepsia 
(RICCI, 2010).

4.1.3 Vertigens crônicas (desequilíbrio)

A vertigem crônica em consequência de tontura na área central 
pode se manifestar de maneiras diferentes em cada pessoa. Aparen-
tam crises que podem estar relacionadas, por exemplo, pelas neofor-
mações, deformidades congênitas, doenças metabólicas. Diante dos 
fatos pesquisados o mesmo pode ocorrer em qualquer pessoa na área 
periférica presbiestasis, tendo ototóxicos, radiação, meningite, labirinti-
te e malformações hereditárias. De acordo com as citações do quadro 
01, o autor destaca as principais informações necessárias para distin-
guir uma vertigem.
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Quadro 01; Classificação teórica da vertigem.Uma simples demons-
tração para estudo cientifico.

Periféricas

Vertigem 
postural 

paroxística 
benigna (VPPB)

Provém pelo efeito dos órgãos sensoriais vestibu-
lares pela estrutura organica de canaliculolitíase ou 
cupolitíase, resultante por movimentos acelerados 
da cabeça; mais regulamente no sexo feminino.

Neuronite 
vestibular

Seguido de uma inflamação do nervo vestibular, 
oriunda por infecções virais; sendo mais presentes 
em adolescentes e adultos.

Vertigem 
pós-trauma

Comumente de traumatismo craniencefálico,  assim 
sáo decorridos entre dias a semanas pós-trauma.

Doença de 
Ménière

Frequentemente de vertigem grave correlacionado 
por vômitos, zumbido, perda auditiva transitória e 
sensação de plenitude auricular. Certamente pela  
patológico é o aumento do líquido endolinfálico e da 
pressão nos canais semicirculares.

Labirintite 
bacteriana

Ocasiona Infecção dos órgãos labirínticos de pro-
veniência. bacteriana, potencilamente provocar 
vertigens intensas com náuseas e vômitos interli-
gadas e hipoacusia importante.

Fístula 
perilinfática

Consequencia de um recebimento anormal en-
tre as estruturas do ouvido interno e os espaços 
do ouvido médio. Ocasiona uma colesteatoma ou 
traumática. Também de  projéteis ou instrumentos 
penetrantes simultameamente de atividades de 
mergulho barotrauma.

Otosclerose
Ocorre a solidificação ou o ressecamento da mem-
brana timpânica deviso a mudança de idade ou por 
infecções oriundo do ouvido.

Centrais

Doenças vascu-
lares

As desordens hemodinâmicas do sistema arterial 
vertebrobasilar ocasionam uma insuficiência nno 
funcionamento sanguíneo que abrange a artéria 
auditiva interna ou labiríntica. As manifetações 
presente nas pessoas portadoras de insuficiência 
vertebrobasilar geram crises vertiginosas ocasiona-
lemte são inteligadas de desequilíbrio e zumbidos.

Tumores do 
ângulo ponto-

-cerebelar

O schwanoma vestibular é um tumor benigno e defi-
nem tumores intracranianos; pode haver perda agres-
siva da audição, e auxilia na dificuldade de percepção 
de sons claros, zumbido, desequilíbrio e vertigem.

Enxaqueca

Decorrente atraves de crises de vertigem acompa-
nhdas de tontura, zumbido, plenitude auricular. Es-
ses surgimentos ocorrem efeitos da vasoconstrição 
transitória, que ocasiona a crise de migrânea, sobre 
o sistema vestibular e auditivo.
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Centrais

Vertigem fóbica
Podem gerar doenças psiquiátricas como ansieda-
de, fobia, síndrome do pânico, estresse, entre outras. 
Certamente são sintomas labirínticos uma possivel 
diminuição que incorpora sinais sensoriais centrais.

Distúrbios meta-
bólicos, cardio-
vasculares e 

oculares

São transformações glicêmicas de hiper ou hipogli-
cemia, déficit de vitamina B12, podem gerar difern-
ças hormonais tireoidianas, também podem ocorrer 
adulterações labirínticas, como tonturas, sensação 
de plenitude auricular e algiacusia.

Fisiológica Cinetose

Resulata uma condescendência ao movimento,  
decorrente de uma sequente séries de  informa-
ções sensoriais vestíbulo-visuais ou intravestibula-
res. Sobrevém da locomoção passiva em veículos, 
automóveis, ônibus, trens e aviões.

Fonte: Tipos e classificações de vertigens. Lambughen, (2006) e Calafêmina. (2003).

Conforme as afirmações mais atualizadas do estudo o autor 
(MELO et al., 2013), destaca que para efetuar ação de tratar da reabilita-
ção vestibular exata, são utilizados protocolos de exercícios que possibi-
lita a recuperação funcional do equilíbrio corporal. No caso do protocolo 
com exercícios específicos são utilizados por multiprofissionais da atua-
lidade, do qual, o mesmo foi primeiramente florescente na Inglaterra na 
década de 40, por Cawthorne & Cooksey, para tratar de pacientes pato-
gênicos da doença de Ménière e outros traumas. Diante dos estudos a 
propositura das pesquisas em tese é determinar uma recente novidade 
de abordagem para o tratamento das vertigens e doenças associadas, 
cujo, a proposta é expelir parcialmente o anômalo do modo conservado 
do uso de medicamentos e inserir determinados exercícios alternativos 
no período que possam possivelmente ser executados com o paciente 
que necessitam do tratamento (MELO et al., 2013).

5.1 Reabilitação vestibular
5.1.1 Abordagens terapêuticas na reabilitação vestibular

Atualmente, o desenvolvimento de diagnósticos necessários efe-
tuados por otorrinolaringologistas, principalmente no conhecimento sobre 
a etiologia de alguns sintomas vestibulares, contribui para uma resolução 
mais efetiva dos transtornos causados pela tontura (CAMARGOS, 2017).

A reabilitação vestibular destaca-se como um método terapêu-
tico sensorial que também pode ser realizado pelos profissionais fo-
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noaudiólogos, tem como objetivo de condicionar e recuperar o distúrbio 
de equilíbrio corporal, através das terapias fonoaudiológicas, inserindo 
exercícios com modelagem de repetição em que possam incentivar os 
mecanismos de adaptação favorecendo o retorno do equilíbrio (RICCI, 
2010).

É determinante distinguir que a reabilitação vestibular é uma 
das díspares de escolha de cuidar o paciente com disfunção vestibular 
podendo ser aplicada de proceder à alternância a outros tipos de 
tratamento. Indicada, preferencialmente, quando o paciente possui um 
presente problema vestibular quando não consegue melhoras, mesmo 
utilizando medicamento, persiste mantendo a queixa, o mesmo torna-
-se a segundo mais relatado pelos pacientes e comum nos consultórios 
médicos, fonoaudiológicos e fisioterapêuticos, perdendo somente para 
a cefaleia (AYALA, 2014).

 O tratamento nos distúrbios de equilíbrio principalmente na ter-
ceira idade, a reabilitação vestibular é eficaz para o público destacado. 
Salienta que estas informações legítimas sejam consideravelmente, 
direcionadas para tratamento daqueles que possuem problemas de 
equilíbrio na pertinácia evolutiva das doenças, ou seja, característico 
de cada faixa etária (ALBERNAZ, 2011).

De acordo com os resultados estatísticos através das pesqui-
sas, destacam que os exercícios de reabilitação vestibular são eficazes, 
principalmente quando os pacientes são tratados isoladamente, tam-
bém consideram que, segundo a literatura pesquisada, há combinatória 
de diversos recursos terapêuticos disponíveis recomendáveis para cada 
paciente, os mesmos recursos podem produzir resultados relevantes e 
a peripécia de recidivas inferiorizando em números de casos.

Um paciente diagnosticado com vertigem às vezes prefere ficar 
em tranquilidade estacionária, mas a reabilitação vestibular auxilia na 
recuperação em doentes com hipofunção vestibular periférica, sendo 
uni ou bilateral que também tem utilidade nas causas centrais. Outra 
definição de indícios é uma abordagem embasada ao conhecimento 
da anatomofisiologia do ouvido interno, que atua na apuração das cau-
sas não labirínticas podem subsidiar a designar o diagnóstico aos tra-
tamentos adequados para alguns pacientes portadores em vertigem 
(FECHINE & TROMPERI, 2012).
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Entretanto pôr em prática alguns exercícios, eleva-se um de-
safio executar a ajustar e a modificação da estratégica sem obstar a 
inatividade, possivelmente podem obter efeitos secundários adversos, 
ocasionando perda da condição física e psicológica e haverá a possi-
bilidade de interferir na recuperação do paciente.

O processo de consolidação da reabilitação está integrado à 
ação através da prestigiação de Semont e Epley, sendo que para bene-
fício do paciente ambas possuem a mesma concepção, no mais, exer-
cícios domiciliares está com Brandt Daroff modificado e de Cawthorne 
e Cooksey. Pelas medidas para verificação da evolução do tratamento, 
apesar da subjetividade dos instrumentos, verificou-se a obtenção de 
melhores resultados comparando o grupo experimental ao grupo de 
controle (FECHINE; TROMPERI, 2012).

A técnica de reabilitação vestibular proposta por Cooksey e 
Cawthorne na Inglaterra em 1940, já mencionados por vários autores, 
destaca como tratar os distúrbios vestibulares, baseados em mecanis-
mos de habituação, substituição e adaptação, implementando novos 
arranjos nas informações sensoriais periféricas na atualidade.  A reabi-
litação vestibular evidencia-se influência com perfaze no tratamento do 
paciente com perturbações do equilíbrio corporal (CARVALHO, 2012).

A generalidade dos protocolos manuseada na reabilitação 
vestibular são protocolos próprios e inconfundíveis. A literatura 
demonstra um avanço com clareza aos sintomas, as deficiên-
cias, no equilíbrio e na estabilidade postural em pacientes porta-
dores da disfunção vestibular unilateral e bilateral crônica após a 
terapia personalizada, obtendo melhora significativa na qualida-
de de vida dos pacientes (CARVALHO, 2012).

5.2 Intervenção fonoaudiológica

A atuação fonoaudiológica está cada vez mais conquistando 
espaço na modalidade terapêutica, independentemente da especiali-
dade, houve o desenvolvimento de grande importância, especialmente 
em área de reabilitação, dentre a terapia em reabilitação vestibular. 
Atualmente, o processo terapêutico em reabilitação vestibular vem se 
tornando um aliado dos profissionais de saúde, incluindo o fonoaudió-
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logo. A aplicação desta na área fonoaudiológica está assentada em 
diferentes abordagens teóricas, seja como instrumento motivacional 
ou como ferramenta criativa e integrante. Os fonoaudiólogos atuam 
com reabilitação vestibular desde a década de 70 propriamente como 
citados por algumas obras literárias (GROTTO, 2013).

A fonoaudiologia é uma especialidade que se enquadra 
nas questões dos conceitos do sistema vestibular e possui solitu-
de de planear com clareza a fisiologia do mesmo e os exercícios 
que compreende com infalibilidade tendo segurança de apre-
sentar um bom resultado nos casos de reabilitação do sistema 
vestibular, bem como os procedimentos de avaliação (GROTTO, 
2013).

Logo em seguida através dos resultados dos exames e 
do diagnóstico médico, primeiramente o paciente venha a su-
ceder por avaliação fonoaudiológica, para que possa prosseguir 
quaisquer orientações antes de iniciar a realizar exercícios tera-
pêuticos. Há regras para serem seguidas e processo de etapas 
de orientação e aconselhamento tanto aos pacientes, quanto aos 
acompanhantes. A orientação é baseada como funciona a fisiolo-
gia do labirinto, quais os mecanismos que envolvem o equilíbrio 
do corpo, e as principais patologias que causam os distúrbios. 

No entanto o fonoaudiólogo explica resumidamente e cla-
ramente tudo sobre o tratamento diretamente com paciente, do 
qual, o mesmo precisa ser circunspecto, levando em conside-
ração o tempo de duração, e os novos hábitos saudáveis que 
devem adquirir, esclarece Elisabete Pedalini (ZEMLIN, 2000).

Conforme as informações citadas pelo autor:

A integração entre o fonoaudiólogo e médico, é essencial no 
tratamento do paciente, logo terá mais possibilidades e êxito. 
Heloisa Caovilla explica que a reabilitação vestibular deve aten-
der às necessidades individuais do paciente com problemas de 
equilíbrio e deve ser dirigida especificamente para as deficiên-
cias funcionais, identificadas em uma avaliação otoneurológica 
abrangente a reabilitação vestibular (CARVALHO, 2012).

Logo depois da determinação da orientação do fonoaudiólo-
go, o mesmo ensina os exercícios que devem ser realizados pelos 
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próprios pacientes individualmente.  A maior parte dos pacientes teve 
encaminhamentos dos médicos da Otoneurologia, realizaram exames 
otoneurológicos e diagnosticados, antes de serem atendidos pelo fo-
noaudiólogo.  

Os conhecimentos relacionados ao equilíbrio são questionados 
ao ponto de prevenir com confiança a doença, sem dúvidas através de 
uma boa orientação básica direcionado ao tipo de exercícios, no intui-
to de cooperar na reabilitação, entre eles; dos sistemas cardiovascular, 
pulmonar e outros. Para (TSUKAMOTO, 2010), a reabilitação vestibular 
é ponderada em aplicar boas técnicas no tratamento dos distúrbios de 
equilíbrio. Certamente a afirmação descrita nesta abordagem declara 
que, somente é autêntico desde que sejam conspícuos sintomaticamen-
te os problemas de equilíbrio, na continuação da insistência das doen-
ças características principalmente em paciente acima da faixa etária dos 
40 anos (TSUKAMOTO, 2010). fez uso do DHI (Dizziness Handicap In-
ventory), após estudo os resultados descobertos mostraram semelhan-
ça aos desta pesquisa, em que se observa melhora da sintomatologia 
e do prognóstico clínico após a reabilitação vestibular (SOUSA, 2015).

Inicialmente os pacientes são avaliados e diagnosticados pe-
los exames otoneurológica, e após realizam uma entrevista, do qual, 
respondem um questionário de anamnese fonoaudiológica, avaliação 
audiológica e avaliação vestibular com a vectonistagmografia digital. 
O Dizziness Handicap Inventory (DHI) brasileiro foi classificado como 
escala analógica de tontura, pré e pós-reabilitação vestibular, com a 
tendência e contemplar caso haja possíveis modificações após o trata-
mento. (SOUSA, 2015).

 Embora o DHI seja considerado um instrumento válido, há um 
estudo que questiona a eficácia e relevância de suas 25 questões, 
onde os resultados indicam que apenas algumas respostas dos itens 
de DHI são importantes quando se estuda limitações de atividade e 
as restrições de participação das pessoas com tontura. Diante disso, 
este estudo visa, também, analisar a efetividade deste questionário e 
de seus itens como indicador do efeito da tontura na sua vida diária. 
Referente ao instrumento relatado nesse contexto, o mesmo tem efi-
cácia no uso, com objetividade de avaliar a autopercepção dos efeitos 
causados pela tontura. (SOUSA, 2015).
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O DHI foi desenvolvido em um ambiente cultural específico, dos 
Estados Unidos da América, econômica, cultural e socialmente dife-
rente de outros países, motivo pelo qual a sua utilização na população 
brasileira necessita de adaptação cultural.  (CARNEIRO, 2013).

O DHI brasileiro poderá ser aplicado, em nosso meio terapêuti-
co, como um instrumento que permite a avaliação do prejuízo causado 
pela tontura dos pacientes labirintopatas e, também, como método de 
acompanhamento da evolução clínica fonoaudiológica que possa certifi-
car o efeito terapêutico obtido. DHI foi adaptado culturalmente para apli-
cação na população brasileira (DHI brasileiro), mostrando-se confiável 
para a avaliação da interferência da tontura. Antes, o DHI foi analisado 
pelos fonoaudiólogos, para adequação semântica da versão adaptada: 
após elaboração da versão preliminar, o questionário foi encaminhado 
aos fonoaudiólogos, que exercem a função de juízes, com o objetivo de 
verificar a interpretação e compreensão obtida do instrumento como um 
todo e de cada questão, isoladamente. (SOUSA, 2015).

Como ocorre na demonstração do (Quadro 2). A meta do pro-
tocolo de reabilitação vestibular inclui informações que possivelmente 
podem ajudar no tratamento e, elaborar planos terapêuticos na influên-
cia de surgir novas estratégias em reabilitar o equilíbrio funcional. De 
acordo com o autor do protocolo modelo:

Quadro 2: Dizziness Handicap Inventory (DHI), versão brasileira, 
adaptada e validada por Castro et al (2007). A resposta “sim” vale 4 
pontos, o “não”, vale zero ponto e o “as vezes” 2 pontos. Aspectos Físi-
co (FI), Funcional (FU) e emocional (EM). Uma simples demonstração 
para estudo científico. Continua.

Protocolo Modelo Dizziness Handicap Inventory (DHI) Brasileiro
Nº PERGUNTAS RESPOSTAS
01 FI – Olhar para cima piora o seu problema? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

02 EM – Você se sente frustrado (a) devido ao seu 
problema? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

03 FU – Você restringe suas viagens de trabalho ou 
lazer por causa do problema? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

04 FI – Andar pelo corredor de um supermercado 
piora o seu problema? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

05 FU – Devido ao seu problema, você tem dificulda-
de ao deitar-se ou levantar-se da cama? sim ( ) não ( ) às vezes ( )
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06
FU – Seu problema restringe significativamente 
sua participação em atividades sociais tais como: 
sair para jantar, ir ao cinema, dançar ou ir a fes-
tas?

sim ( ) não ( ) às vezes ( )

07 FU – Devido ao seu problema, você tem dificulda-
de para ler? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

08
FI – Seu problema piora quando você realiza ativi-
dades mais difíceis como esportes, dançar, traba-
lhar em atividades domésticas, tais como varrer e 
guardar a louça?

sim ( ) não ( ) às vezes ( )

09 EM – Devido ao seu problema, você tem medo de 
sair de casa sem ter alguém que o acompanhe? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

10 EM – Devido ao seu problema, você se sente en-
vergonhado na presença de outras pessoas? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

11 FI – Movimentos rápidos da sua cabeça pioram o 
seu problema? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

12 FU – Devido ao seu problema, você evita lugares 
altos? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

13 FI – Virar-se na cama piora o seu problema? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

14
FU – Devido ao seu problema, é difícil para você 
realizar trabalhos domésticos pesados ou cuidar 
do quintal?

sim ( ) não ( ) às vezes ( )

15
EM – Por causa de seu problema, você teme que 
as pessoas achem que você está drogado(a) ou 
bêbado(a)?

sim ( ) não ( ) às vezes ( )

16 FU – Devido ao seu problema é difícil para você 
sair para caminhar sem ajuda? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

17 FI – Caminhar na calçada piora o seu problema? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

18 EM – Devido ao seu problema, é difícil para você 
se concentrar? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

19 FU – devido ao seu problema, é difícil para você 
andar pela casa no escuro? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

20 EM – Devido ao seu problema, você tem medo de 
ficar em casa sozinho(a)? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

21 EM – Devido ao seu problema, você se sente in-
capacitado(a)? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

22 EM – Seu problema prejudica suas relações com 
membros de sua família ou amigos? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

23 EM – Devido ao seu problema, você está depri-
mido(a)? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

24 FU – Seu problema interfere em seu trabalho ou 
responsabilidade em casa? sim ( ) não ( ) às vezes ( )

25 FI – Inclinar-se piora o seu problema? sim ( ) não ( ) às vezes ( )
Fonte: Protocolo (DHI) Revista Equilíbrio Corporal e Saúde 2010.
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5.3 Abordagens de exercícios personalizados

Os exercícios de reabilitação vestibular são indicados, após 
uma anamnese detalhada, assim investigam-se as posições de cabe-
ça ou do corpo, além das atividades e movimentos que desencadeia 
ou aumentam a sintomatologia vestibular, os exercícios são realiza-
dos para obter controle visual alternado. De modo conclui as respostas 
vestibulares com resultado de estímulos repetitivos utilizando pistas 
visuais. Diante disso os exercícios são realizados conformes as even-
tualidades reais e individuais de cada paciente e os possíveis diagnós-
ticos do exame vestibular. 

O protocolo de reabilitação vestibular de Cawthorne e Cooksey 
determina realizar o procedimento do retorno da função dos equilíbrios 
estático e dinâmico restaurando da orientação espacial dos pacientes, 
dos quais, são realizados pela movimentação dos olhos, inclui também 
a cabeça e corpo nas posições sentadas e ortostáticas. Os exercícios 
prescritos tiveram como objetivo a estimulação do equilíbrio estático 
e dinâmico, além dos reflexos cérvico-ocular, vestíbulos-cervicais e 
vestíbulos-oculares. Esses exercícios proporcionam o aparecimento 
de sintomas labirínticos, sendo que os mesmos devem ser praticados 
duas vezes ao dia, durante todos os dias. (ROGATTO, 2010).

Destaca-se a proposta de reabilitação labiríntica no presente 
estudo de caráter individualizado, sendo, portanto, elaborado de acor-
do com o diagnóstico, sintomas e resultados obtidos no momento da 
prova terapêutica. 

Outros estudos revelam que a reabilitação vestibular é consi-
derada uma importante ferramenta terapêutica para as alterações do 
equilíbrio corporal, podendo promover cura completa em 30% dos ca-
sos e melhora significativamente o quadro de instabilidade postural e 
tonturas (ZEIGELBOIM, 2010). 

Os dados dos quadros no contexto desta abordagem são exer-
cícios terapêuticos, já utilizados por especialistas da área da saúde, 
são demonstrativos equivalentes de acordos com os estudos de pes-
quisas destacadas em outras literaturas cientificas. E abordado pelo 
autor (ZEIGELBOIM, 2010). 



TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 64

Quadro 1.  Uma simples demonstração para estudo científico, autenti-
cada pelo autor original.

Exercícios na posição ortostática
A. Sentar e levantar para a posição ortostática com os olhos abertos

B. Repetir o exercício 1 com os olhos fechados

C. Repetir o exercício 1 fazendo, porém, uma volta para a direita na posição ortos-
tática

D. Repetir o exercício 1 fazendo, porém, uma volta para a esquerda na posição 
ortostática

Fonte: Exercícios Cawthorne e Cooksey. (ZEIGELBOIM, 2010).

Quadro 2.  Uma simples demonstração para estudo científico, autenti-
cada pelo autor original.

Movimentos de olhos e cabeça na posição sentada
A. Olhar para cima e para baixo

B. Olhar para a direita e para a esquerda

C. Aproximar e afastar o dedo, olhando para ele (lentamente e depois rapidamente)

D. Mover a cabeça em flexão e extensão com os olhos abertos (lentamente e depois 
rapidamente)

E. Mover a cabeça para a direita e para esquerda com os olhos (lentamente e depois 
rapidamente) F. Repetir os exercícios 4 e 5 com os olhos fechados.

Fonte: Exercícios Cawthorne e Cooksey. (ZEIGELBOIM, 2010).

Quadro 3.  Uma simples demonstração para estudo científico, autenti-
cada pelo autor original.

Movimentos de cabeça e corpo na posição sentada

A. Colocar um objeto no chão e apanhá-lo realizando o movimento de flexão e exten-
são do tronco (olhar para o objeto o tempo todo).

B. Flexionar o tronco e passar um objeto pela frente e por trás dos joelhos.
Fonte: Exercícios Cawthorne e Cooksey. (ZEIGELBOIM, 2010
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Quadro 4. Uma simples demonstração para estudo científico, autenti-
cada pelo autor original.

Exercícios na posição ortostática
A. Sentar e levantar para a posição ortostática com os olhos abertos

B. Repetir o exercício A com os olhos fechados

C. Repetir o exercício A fazendo, porém, uma volta para a direita na posição ortos-
tática

D. Repetir o exercício A fazendo, porém, uma volta para a esquerda na posição 
ortostática.

Fonte: Exercícios Cawthorne e Cooksey. (ZEIGELBOIM, 2010).

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo trata-se de analisar as evidências terapêuticas fonoau-
diológicas, sob ocorrência de tontura, desequilíbrio, vertigem, enjoo e 
sua associação. Os sintomas, como a tontura e a vertigem, são relatos 
de queixas mais crescentes e comuns nos pacientes de qualquer faixa 
etária. (SOARES et al. 2014).

 Na observância de (PAULINO, 2016), a tontura é uma das 
queixas mais frequentes na prática médica, diminui a vitalidade fa-
vorecendo o aparecimento de doenças, sendo mais prevalentes as 
alterações de origem vestibular, disfunções vestibulares, sensoriais, 
doenças metabólicas e outras. Essas múltiplas causas, associadas ao 
sistema vestibular, caracterizam a natureza multifatorial das alterações 
fisiológicas labirínticas.

 No estudo realizado pelo (TEIXEIRA, 2010) objetivava a asso-
ciação entre as alterações do sistema vestibular, quanto determinar o 
possível tratamento terapêutico fonoaudiológico, assim tendo o intui-
to de discutir as informações cruciais os tratamentos existentes para 
reabilitação vestibular dos pacientes de labirintopatia através da inter-
venção fonoaudiológica, como; exercícios e manobras não evasivos, 
capazes de melhorar e restaurar o distúrbio de equilíbrio corporal do 
paciente.

A reabilitação vestibular é importante estratégia no tratamento 
de paciente com desordens do equilíbrio corporal, os estudos mostram 
que este método de tratamento é eficaz, tendo a vantagem de não ofe-
recer efeitos colaterais (LOPES et al. 2018).
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As definições dos resultados adquiridos em estudos científicos 
relatam que deve ser conduzido um diagnóstico seguro que eleva a 
qualidade de vida dos indivíduos, diante disso pode auxiliar no proces-
so de compensação vestibular para qualquer faixa etária (SOARES et 
al. 2014).

Em virtudes dos estudos analisados, os autores destacaram 
declinação ou atenuação dos sintomas de tontura ou instabilidade pos-
tural e a probabilidade do desaparecimento gradual do desequilíbrio 
corporal estático e dinâmico, do qual, enfatiza ainda estudos científicos 
sobre a capacidade dos tratamentos (Nobre et.al 2017).

Em continuidade nos estudos analisados, houve comparação 
da efetividade da reabilitação vestibular personalizada, disponibilizam 
evidências de efeitos positivos da reabilitação vestibular. Entretanto, 
apesar da inópia ou insuficiência de informações e publicações, os 
artigos selecionados nesta revisão destacaram evidências positivas, 
assim foram descritas as pesquisas correlacionadas aos argumentos 
citados pelos autores de obras literárias cientificas, como demonstram 
nas citações conformes os autores no Quadro 1.

Quadro1 -  Abordagens e citações de pesquisa com relação à base de 
dados, autores e ano.

Nº Autores Obra Ano Citação

1 Nobre et 
al.

Reabilitação vestibular na 
disfunção labiríntica: estudo 

de caso.
2017

[...a tontura é uma das quei-
xas mais frequentes na prática 
médica, diminui a vitalidade 
favorecendo as alterações de 
origem das disfunções vesti-
bulares...]

2 Grotto
A importância da atuação 
fonoaudiológica na reabili-

tação vestibular.
2013

[...pode ser utilizada de modo 
favorável no paciente o DHI, 
tanto na escala geral, como 
nas escalas físicas, emocio-
nais e funcionais...]

3 Tsuka-
moto

Efetividade da Reabilitação 
Vestibular no Tratamento 
de Portadores de Queixas 

Vestibulares.
2014

[...queixas de tonturas fre-
quentes relatam desconforto, 
embaraço social e medo da 
incapacidade física, podem 
desenvolver uma crise vesti-
bular...]
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4 Mirallas 
et al.

Avaliação e reabilitação 
vestibular no indivíduo 

idoso.
2011

[...os tratamentos fonoaudioló-
gicos adequados para reabili-
tação vestibular não evasivas 
são capazes de melhorar equi-
líbrio corporal do paciente...]

5 Teixeira Reabilitação vestibular: 
Tendências e indicações. 2010

[...os exercícios individualiza-
dos são mais satisfatórios no 
tratamento, desde o uso do 
protocolo, orientando exercí-
cios com eficácia aumentam 
a autoconfiança terapêutica...]

6 Cabral 
et al.

Reabilitação vestibular 
como ferramenta na mu-
dança do equilíbrio em 

idosos.
2017

[...definem a reabilitação ves-
tibular como um método tera-
pêutico, exercícios repetitivos 
eficientes em redução labirín-
tica, sem efeitos colaterais...]

7 Paulino

Eficácia do protocolo de 
exercícios complementares 
para a mobilidade cervical 
e propriocepção na reabi-
litação vestibular: ensaio 

clínico aleatório.

2016

[...Evidencia-se a transcen-
dência de projetar tratamento 
de exercícios diferenciados 
pelos protocolos padronizados 
na literatura...]

8 Sousa 
et al.

Efeito da reabilitação ves-
tibular em pacientes pós 

traumatismo cranioencefáli-
co (TCE).

2013

[...ou seja, a reabilitação ves-
tibular melhorou a qualidade 
de vida dos pacientes, de fle-
xibilidade corporal, agilidade e 
equilíbrio dinâmico...]

9 Soares 
et al.

Influência da reabilitação ves-
tibular na qualidade de vida 
de indivíduos labirintopatas

2014

[...pacientes vertiginosos po-
dem ter passo importante no 
processo de reabilitação, es-
pecialmente ao utilizar recurso 
terapêutico novo...]

10 Lopes et 
al.

Evidências científicas da 
reabilitação vestibular na 
atenção primária à saúde: 
uma revisão sistemática

2018

[...A proeminência dos estudos 
foi convalidada em melhorias 
relevantes, não houve efeitos 
adversos relacionados à inter-
venção...]

Fonte: Gomes, 2021.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que os estudos abordados e mencionados neste tra-
balho demonstram positividades na reabilitação vestibular perante a 
execução de protocolos e exercícios personalizados, pois, discursam 
melhoras no controle e moderam a postural e capacidade funcional. 
Diante disso de acordos com os dados obtidos de literaturas bibliográ-
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ficas, os pacientes adquirem problemas congênitos de labirintopatia no 
decorrer da vida e, após passarem por terapias de reabilitação vestibu-
lar, uma variação percentual através de dados estatísticos e cientifica-
mente já publicado em trabalhos antecessoras, determinam resultados 
positivos, independentemente da faixa etária. 

Mediante a apresentação do trabalho, destacam-se informa-
ções básicas como a fonoaudiologia pode contribuir na literatura e, 
os possíveis tratamentos adequados para reabilitação vestibular dos 
pacientes portadores da labirintopatia, utilizando-se recursos terapêuti-
cos que também podem ser utilizados na intervenção fonoaudiológica, 
como; exercícios e manipulação não evasivas capazes de melhorar e 
restaurar o distúrbio de equilíbrio corporal, sendo esta importante para 
manter a qualidade de vida e saúde do paciente.

Os exercícios de reabilitação vestibular propostos apresenta-
ram melhora de seus sintomas, de acordo com as confirmações dos 
autores. Porém, algumas evidências científicas ainda estão em fase 
de desenvolvimento construtivo literário como, por exemplo; Pós-trata-
mento, emprego de novas tecnologias em comparação com a terapia 
tradicional, uso de instrumentos objetivos associados aos subjetivos 
para monitorar os resultados após intervenção e a continuidade da-
queles que obtiveram o tratamento e continuam com seus hábitos ina-
dequados. 

Ainda assim, por questões relacionadas a estudos científicos 
referentes às reabilitações vestibulares direcionados a intervenção fo-
noaudiológica, propõe-se a continuidade desta obra de forma prática 
e resultados explicitados, com realização de novas pesquisas e novos 
estudos, com possibilidade de novos argumentos conclusivos, com in-
tuito de esclarecer certas irresoluções cientifica da reabilitação vesti-
bular neste âmbito, incluindo prognósticos e diferenciais diagnósticos 
coerentes entre protocolos e instrumentos de avaliação, com o objetivo 
de cooperar ainda mais nas informações, apresentando desenvoltu-
ra de pesquisas realizadas pela própria fonoaudiologia. Foi percebida 
carência em publicações referentes a esta especificidade propícia a 
fonoaudiologia.

Contudo, acredita-se que esta obra possa proporcionar aos es-
tudantes e profissionais da fonoaudiologia sobre as mínimas técnicas 
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e exercícios apresentados neste, sobre reabilitação vestibular com in-
tervenção fonoaudiológica, deste modo, assim contribuir de forma inte-
gral para esta literatura.
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CAPÍTULO 4

INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA QUALIDADE DE VIDA 
DE IDOSOS NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO AUDITIVO
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RESUMO: Presbiacusia é definida como diminuição auditiva relacio-
nada ao envelhecimento, por alterações degenerativas, fazendo par-
te do processo geral de envelhecimento do organismo. Objetivo: Es-
clarecer o papel fonoaudiológico com o público idoso que passa pelo 
processo de envelhecimento auditivo. Metodologia: Pesquisa secun-
dária de cunho bibliográfico. Resultados: A terapia fonoaudiológica é 
imprescindível no tratamento por promover ao paciente melhoras na 
comunicação, assim como é capaz de diminuir ou estagnar o processo 
de perda auditiva.  Considerações finais: terapia fonoaudiológica é 
eficaz no processo de reabilitação auditiva, que muito além de ofere-
cer estímulos cognitivos também visam fornecer novas propostas de 
atividades de vida diária com objetivo de orientar, ensinar e promover 
qualidade de vida, estagnando as alterações na comunicação do idoso 
com presbiacusia.
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento da população idosa pode ser definido como uma 
tendência constante. Atualmente a população brasileira está passando 
por uma fase de transição demográfica, com a população idosa cres-
cendo constantemente. Esse processo determina diversas mudanças 
no que diz respeito a saúde do indivíduo, afetando diretamente as fun-
ções, fisiológicas, psicológicas e principalmente as funções biológicas, 
sendo uma delas a função auditiva.

A perda auditiva relacionada a terceira idade é denominada 
presbiacusia. Caracteriza-se por uma perda auditiva neurossensorial 
simétrica e bilateral que compromete as altas frequências, geralmente 
acompanhada de uma perda desproporcional do reconhecimento de 
fala, sem história previa de doença sistêmica, com início gradual e cur-
so progressivo (VIUDE, 2002).

Tendo em vista que a presbiacusia afeta de modo geral o co-
tidiano dos idosos, a presente pesquisa baseia-se no intuito de des-
tacar a fonoaudiologia no tratamento das alterações provocadas pela 
relacionadas à audição. O tratamento é tido de grande importância, 
caracteriza -se na minimização dos sintomas da deficiência auditiva. 
Portanto, quanto antes o paciente buscar o tratamento, maiores são 
os ganhos no processo, podendo reverter o impacto negativo na vida 
do idoso. O que motivou para a realização desta pesquisa foi mostrar 
a competência fonoaudiológica não somente no que diz respeito a rea-
bilitação auditiva, mas também no que refere a bem-estar social do 
indivíduo. 

Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo esclarecer 
sobre o impacto do tratamento fonoaudiólogo na qualidade de vida dos 
idosos com presbiacusia. 

Para tanto, buscou-se na problematização da pesquisa, estudar 
os benefícios que a fonoaudiologia promove na reabilitação auditiva de 
idosos acometidos pela presbiacusia, tendo em vista que a mesma se 
trata de um fator altamente comprometedor das capacidades de com-
preensão e comunicação do idoso.
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Neste contexto, o fonoaudiólogo é o profissional capacitado 
para acompanhar e postergar o avanço das condições clínicas que 
impactam a comunicação, além de cuidar de outros fatores relevantes 
para saúde do idoso. Isto auxilia na promoção da qualidade de vida 
dessa população, confirmando sua importância na atenção primária à 
saúde -APS (GUCKERT; SOUZA; ARAKAUA-BELAUNDE, 2020).

Para tanto, a metodologia do trabalho foi desenvolvida com 
base em uma pesquisa secundária de cunho bibliográfico, através de 
leitura e análise dos dados de artigos científicos, livros e publicações 
disponíveis no google acadêmico, com intuito de conhecer, estudar e 
apresentar o tema.

Sendo assim, chegou-se à conclusão de que a terapia fonoau-
diológica é eficaz no processo de reabilitação auditiva, que muito além 
de oferecer estímulos cognitivos também visam fornecer novas pro-
postas de atividades de vida diária com objetivo de orientar, ensinar e 
promover qualidade de vida, estagnando as alterações na comunica-
ção do idoso com presbiacusia.

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente artigo foi desenvolvido com base em uma pesquisa 
secundária de cunho bibliográfico, com o intuito de conhecer e apre-
sentar o tema. A pesquisa foi realizada através de consulta aos se-
guintes bancos de dados; Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SciE-
LO), MEDLINE, BDNE E BIREME.  O estudo foi conduzido de agosto a 
dezembro de 2021 de acordo com o cronograma estabelecido, e com 
base nos seguintes descritores: Fonoaudiologia, presbiacusia, inter-
venção fonoaudiológica, qualidade de Vida. Como critérios de seleção, 
foram incluídos artigos que tratem da temática do estudo, publicados 
durante o período de 2000 á 2021. Excluíram-se artigos fora do perío-
do proposto e que não coincidiam com o tema. O presente artigo foi 
realizado a partir de análise de documentos publicados referente ao 
tema, que contribuíram para o conhecimento teórico e desenvolvimen-
to e resultado final do estudo.
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3     FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
3.1 Envelhecimento do aparelho auditivo

O envelhecimento é um evento natural, conforme o indivíduo 
envelhece é normal os processos fisiológicos também envelhecerem, 
dificultando as atividades de vida diária do idoso. Dentre as alterações 
decorrentes do processo de envelhecimento destaca-se a perda audi-
tiva, denominada presbiacusia.

Caracteriza -se pela diminuição da acuidade auditiva, com uma 
predisposição ao aumento dos níveis de surdez com o passar dos anos 
como consequência do envelhecimento nas estruturas que envolvem 
a audição.

Barbosa, Alencar e Gomes (2015), relatam que o processo de 
envelhecimento acarreta diversas alterações de ordem celular, mor-
fológica e funcionais. Sendo a presbiacusia a causa mais comum de 
perda auditiva na terceira idade por causar lesões histopatológicas na 
orelha interna e nervo coclear, do ponto de vista funcional, pela defi-
ciência auditiva sensório neural.

Para Hungria (2000), a perda auditiva acontece devido ao pro-
cesso natural do envelhecimento de cada indivíduo, como qualquer 
outra parte do corpo humano. A diminuição da audição se dá a partir 
das perdas de proteínas nucleares no organismo, com acúmulo de pig-
mentos e compostos insolúveis no citoplasma celular, surgindo assim 
alterações químicas nos fluídos intercelulares.

Costa e Zimmer (2011) descrevem a presbiacusia como fator 
que consiste na alteração auditiva que acompanha o processo de en-
velhecimento, podendo ocorrer em todo o sistema auditivo, desde a 
orelha média até as vias auditivas incluindo o córtex, e as localizações 
podem ser únicas ou múltiplas, o que resulta na diminuição da sensi-
bilidade auditiva. 

3.2 Consequência da deficiência auditiva na vida do idoso 

Moraes (2020), relatou que são significativas as mudanças que 
ocorrem nas vias auditivas centrais, com as perdas das células gan-
glionares e a diminuição da quantidade das células nervosas, o que 
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contribui pata o prejuízo auditivo do idoso. De todas as dificuldades 
desencadeadas pelo envelhecimento, destaca-se a inabilidade em se 
comunicar com outras pessoas em decorrência da perda auditiva, o 
que pode ser uma das consequências mais frustrantes levando a pro-
blemas psicossociais.

Desta forma pode-se afirmar que a perda auditiva interfere di-
retamente no processo de compreensão da fala, provocando inúmeras 
mudanças no comportamento do idoso, podendo levar ao isolamento 
social.

Araújo (2015), também relata que a perda auditiva relacionada 
ao envelhecimento tem reflexo no âmbito psicossocial do indivíduo. 
Pela dificuldade de compreensão durante a interação comunicativa, 
tendo como consequência isolamento, depressão, mal-estar durante 
conversas são consequências da perda auditiva.

Costa e Zimmer (2011) concordam que a perda auditiva pro-
duz um impacto profundo e devastador no processo de comunicação 
do idoso. A deterioração da função auditiva no idoso é uma das mais 
frustrantes limitações e influência de modo relativo as relações inter-
pessoais.

Hetzel e Avarenga (2017) descrevem que a perda auditiva apre-
senta grande impacto na qualidade de vida de vários idosos, sendo um 
transtorno muito comum por conta do envelhecimento populacional. 
Nessa fase o indivíduo pode desenvolver patologias e isolamento por 
conta da presbiacusia.

3.3 Tratamento fonoaudiológico

De acordo com a Lei 6965/81, de 9 de dezembro de 1981, a fo-
noaudiologia tem-se ampliado seu campo de trabalho e áreas de atua-
ção, também junto ao idoso, atuando em pesquisa, prevenção, ava-
liação, assessoria, consultoria, perícia, diagnóstico, terapia, ensino, 
orientação, promoção de saúde e aperfeiçoamento das áreas citadas. 
Ou seja, a lei compete o fonoaudiólogo como profissional capacitado 
para atuar nos distúrbios que acometem os idosos.

Segundo o Conselho Federal de Fonoaudiologia (2006), para 
a atuação na Saúde Coletiva, em especial, recomenda-se um novo 
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modelo de organização do processo de trabalho do fonoaudiólogo ao 
ressaltar a importância da promoção da saúde, da prevenção de riscos 
e agravos, da reorientação da assistência a doentes, e da melhoria da 
qualidade de vida, privilegiando modificações nos modos de vida e nas 
relações sociais entre todos os sujeitos envolvidos no cuidado. Isso 
explica que compete a atuação do Fonoaudiólogo proporcionar saúde, 
o bem-estar do indivíduo, promover a qualidade de vida, assim como 
orientar cuidadores e familiares 

Silva, Assunção e Porto (2020), afirmam que a dificuldade em 
aceitar o envelhecimento pode provocar no indivíduo negação, vergo-
nha e distanciamento da sociedade. Com isso, há a necessidade de 
ações que auxiliem na melhoria da qualidade de vida do idoso, a partir 
de atividades laborais e recreativas, individuais ou grupais, capazes de 
proporcionar maior interação social e interpessoal, além de apoiar a 
aceitação das limitações da senescência.

Desta forma a terapia fonoaudiológica é extremamente impor-
tante na reabilitação dos processos comunicativos do idoso acometi-
do por perda auditiva, sendo através de desde estratégias elaboradas 
para o caso até a adaptação de aparelhos de amplificação sonora, 
(AASI).

Para Santos, Feitosa, Melo e Canuto (2018), essas estratégias 
objetivam promover saúde, prevenir agravos, retardar o aparecimento 
de doenças, reduzir as fragilidades, bem como estimular e manter a 
independência e autonomia dos idosos.

Danieli (2006), afirma que a atuação fonoaudiológica engloba 
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde nos diversos 
aspectos relacionados à comunicação humana em todo o ciclo vital. 
Destacando assim, a importância da abordagem fonoaudiológica inse-
rida no contexto interdisciplinar de forma integral no que diz respeito 
à saúde do idoso. Desta forma, a Fonoaudiologia, assume um papel 
significativo na manutenção da saúde e qualidade de vida, habilita, 
aperfeiçoa e recupera os padrões comunicativos.

Moraes (2020), pontua não ser apenas precisar usar aparelho 
auditivo, é preciso entender o impacto da surdez na vida dessas pes-
soas, as dificuldades de comunicação. Quando ocorre uma boa adap-
tação do aparelho auditivo, há melhora significativa em todas as áreas 



TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 79

da vida. Evidencia-se, portanto, a importância da atuação do fonoau-
diólogo desde orientações, pré e pós adaptação do aparelho auditivo, 
promovendo reabilitação e bem-estar do idoso. Após a aplicação dos 
descritores na base de dados estabelecidos neste estudo, resultam 5 
artigos para compor está análise, adequando-se a responder a proble-
mática da pesquisa. Conforme tabela 1.

4 RESULTADO E DISCUSSÕES

Tabela 1. Artigos estudados
OBRA AUTOR ANO CITAÇÃO

Fonoaudiologia 
preventiva. DANIELI 2006

São as ações tomadas antecipadamente, 
baseadas no conhecimento do histórico 
das doenças tornando improvável o seu 
progresso. A prevenção visa desenvolver a 
saúde, evitar a invalidez, e prolongar a vida.

Classificação 
e reabilitação 
de idosos com 
presbiacusia; 
Revisão siste-

mática.

BARBOSA, 
ALMEIDA 
& ALEN-

CAR
2016

A reabilitação auditiva é efetiva em indivíduos 
portadores de deficiência auditiva, e deve ser 
incluída na rotina do audiologista como um 
recurso tão importante, quanto a adaptação 
de dispositivos de amplificação sonora.

Reabilitação 
auditiva no 

idoso.

MAR-
QUES, 
KOS-

LOWSKI E 
MARQUES

2004

Através de programas de reabilitação auditi-
va, é possível reduzir a percepção do han-
dicap auditivo da população idosa que irá 
refletir na melhora da qualidade de vida, pro-
moção de contatos sociais e diminuição do 
isolamento.

A presbiacusia 
e a reabilitação 

auditiva.
LEWKOWI-

CZ 2006

Criar e implementar programas de reabilita-
ção auditiva podem auxiliar este paciente, 
bem como os seus familiares, a lidar melhor 
com as dificuldades iniciais que ocorrem du-
rante o processo e adaptação e assim, per-
ceber as vantagens relacionadas a comuni-
cação.

Reabilitação 
audiologica 

em pacientes 
idosos.

ALMEIDA 
& GUARI-

NELLO 
2009

O acompanhamento fonoaudiológico os aju-
da a manusear e higienizar suas próteses au-
ditivas, bem como a se comunicar melhor em 
ambientes ruidosos e a reutilizar o telefone, 

Fonte: Elaboração das autoras, 2021.

Almeida e Guarinello (2009), descrevem o tratamento fonoau-
diologico como trabalho fundamental para reduzir as barreiras de co-
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municação das pessoas com perda auditiva, ajudando a melhor ajustar 
os impactos psicossociais, ocupacionais e educacionais da perda.

Para tanto, Marques, Koslowski e Marques (2004), consideram 
que uma atenção primária por parte do terapeuta aos aspectos psicos-
sociais e o desenvolvimento de estratégias de comunicação, dentre 
elas a leitura Orofacial (LOF), merece uma atenção especial para faci-
litar a comunicação e melhorar a qualidade de vida desses indivíduos.

Assim sendo, discordam Almeida & Guarinello (2009), descre-
vendo como base fundamental para a reabilitação auditiva a seleção, 
indicação e adaptação do aparelho de amplificação sonora individual. 
Para tanto, também deve- se considerar os programas de reabilitação 
auditiva para idosos e familiares, com objetivo de orientar não somente 
sobre o aparelho auditivo, e sim reajustar o idoso na sociedade.

Todas essas informações possibilitam o estabelecimento de es-
tratégias de reeducação auditiva que vão permitir o desenvolvimento 
da função auditiva de forma adequada, melhorando o bem-estar da 
pessoa idosa no seu meio familiar e social, uma vez que melhora a 
compreensão auditiva.

Lewkowicz (2006) apud FURTADO (1999), afirma que a reabili-
tação auditiva deve ser planejada, objetivando a resolução dos proble-
mas oriundos da perda auditiva para suprir as necessidades pessoais 
do portador de deficiência auditiva. Este processo abrange desde a 
amplificação até a terapia fonoaudiológica. 

Entretanto, para Danieli (2006), a intervenção fonoaudiológica 
de forma preventiva promove maior ganho funcional nos aspectos co-
municativos. Quando se fala em prevenção, não se fala em prevenir a 
doença e sim prevenir o portador de consequências patológicas maio-
res, estabilizar o processo da doença, assim propiciando melhor con-
vívio comunicativo.

Barbosa, Almeida e Alencar (2016) concordam com as declara-
ções dos autores acima, reforçando a necessidade de seleção, indica-
ção e adaptação de AASI conjuntamente a programas de reabilitação 
audiológica global, auxiliando o idoso portador de deficiência auditiva 
e seus familiares. Sendo assim, cabe ao fonoaudiólogo desenvolver 
estratégias de comunicação adequadas para cada caso.

Para Lewkowicz (2006), é importante a indicação, e o uso do 
aparelho de amplificação sonora individual, como fator principal para o 
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início do tratamento fonoaudiológico como parte integrante, fundamen-
tal, com objetivos claros e definidos no processo de reabilitação auditi-
va. Devendo o profissional ter a preocupação de propiciar ao paciente 
subsídios que favoreçam a superação de suas dificuldades.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Hoje a população caracteriza-se com um índice de maior re-
levância por indivíduos idosos, portanto, é de suma importância sua 
integração junto à saúde pública, para acompanhamento do processo 
de envelhecimento das diversas funções fisiológicas, com intuito de 
diagnosticar e tratar os danos causados à saúde do idoso, dentre ela 
as alterações do aparelho auditivo. Sendo a Fonoaudiologia a área da 
ciência que trata as alterações da comunicação humana, este profis-
sional é primordial nos casos de perda auditiva.

O fonoaudiólogo atua para manter a independência e evitar o 
isolamento, pois se comunicar é uma forma de interação social e a falta 
de funcionalidade da mesma interfere na qualidade de vida.  Tendo em 
vista, então, esse profissional fundamental na indicação e adaptação 
do aparelho de amplificação sonora individual, traçando a terapia fo-
noaudiológica indicada para o caso e eficaz no processo de reabili-
tação auditiva , que muito além de oferecer estímulos comunicativos, 
visam fornecer novas propostas de atividades de vida diária através de 
um programa de reabilitação auditiva, com objetivo de orientar, ensinar 
e promover qualidade de vida, estagnando as alterações na comunica-
ção do idoso com presbiacusia.
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CAPÍTULO 5

ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM EMPRESAS: PREVENÇÃO 
DE PERDAS AUDITIVAS EM TRABALHADORES INDUSTRIÁRIOS 

EXPOSTOS A RUÍDOS

Thamila Biavela. Teixeira de Almeida1

Aulisângela da Silva Queiroz2

Joab de Souza Arouche3

Andersen. Werneck Monteiro4

RESUMO: A exposição ao ruído, é um dos principais agravos à saúde 
auditiva do trabalhador, nessas condições o trabalhador industriário ex-
posto diariamente a esses sons pode desencadear uma perda auditiva 
induzida por ruído (PAIR). Nesse sentindo, o acompanhamento fonoau-
diológico é essencial para o tratamento, como também na elaboração 
de programas de prevenção de perdas auditivas, palestras e campa-
nhas. OBJETIVO: Esclarecer a importância da atuação do fonoaudió-
logo na prevenção de perdas auditivas em trabalhadores industriários 
expostos ao ruído. METODOLOGIA: Pesquisa de revisão bibliográfica 
no qual os dados foram extraídos de artigos científicos publicados por 
meio das plataformas digitais Google acadêmico, SCIELO e LILACS, 
dentre os anos de 2017 a 2021. RESULTADOS: Os dados contribuíram 
para relatar a prevalência de desencadeamento de PAIR nos trabalha-
dores industriários e o uso incorreto dos equipamentos de proteção 
individual. CONCLUSÃO: A partir dos dados coletados nas bases de 
dados, foi possível observar que o profissional de fonoaudiologia, é 
importante no processo de prevenção dos riscos, que podem afetar os 
trabalhadores industriários, tendo em vista a presença do fonoaudiólo-
go na elaboração de programas de prevenção de PAIR, além de auxílio 
em desenvolvimento de educação continuada para o uso correto de 
equipamentos de proteção individual (EPIs).
Palavras-Chave: Prevenção; Perdas; Auditivas; Trabalhadores; Ruídos.
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1 INTRODUÇÃO

A Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) é um problema de 
saúde pública, estabelecido desde 2001 pelo Ministério da Saúde (MS) 
como uma divergência na Saúde do Trabalhador (ST) no Brasil. Desde 
então, o MS tem estabelecido algumas diretrizes que visam a melhoria 
da qualidade de vida do trabalhador e principalmente os trabalhadores 
industriários, categoria profissional essa, que está diretamente envolvi-
da com trabalhos ruidosos, propensos a desenvolverem essa patologia 
devido a exposição ao ruído (GUSMÃO et.al., 2018).

 A PAIR, pode ocorrer em detrimento da exposição constante do 
indivíduo, aos níveis altos de pressão sonora, e vai se manifestar em 
decorrência da diminuição gradual e irreversível da acuidade auditiva. 
Entretanto, a PAIR está condicionada à prevenção de seus sintomas, 
já que pode ser evitada a partir de várias estratégias, que devem ser 
adotadas pelas instituições em que exista um trabalho com exposição 
aos ruídos (GONÇALVES, et.al., 2020).

 Desde os anos 80 no Brasil, o profissional de fonoaudiologia, 
está totalmente associado com os serviços de prevenção, diagnóstico, 
promoção de saúde e tratamento de indivíduos que possuam distúr-
bios na voz, fala e audição. Isso ocorre, pois, a fonoaudiologia é uma 
área da saúde que está inserida na ST, com o objetivo de elaborar 
diagnósticos situacionais, estipular um perfil epidemiológico dos tra-
balhadores, atuar na melhoria das condições do ambiente de trabalho, 
prevenindo riscos, indicando os equipamentos de proteção individuais 
(EPIs) ideais e gerenciando ações que visem a melhoria da qualidade 
de vida do trabalhador (SILVA, 2019).

 O objetivo geral deste trabalho trata-se de esclarecer a impor-
tância da atuação do fonoaudiólogo na prevenção de perdas auditivas 
em trabalhadores industriários expostos ao ruído. 

 A metodologia aplicada para realização deste trabalho, desen-
volve-se a partir de uma revisão de literatura, em que os artigos utili-
zados como resultados, foram devidamente pesquisados nas bases 
de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura La-
tino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google 
Acadêmico, todos os artigos buscados entre os anos 2015 e 2021. 
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Também foram utilizados sites com a confiabilidade comprovada, como 
o site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), o site The 
dabbling speechie e site Totscholling.

 A partir dos dados coletados nas bases de dados, foi possível 
observar que o profissional de fonoaudiologia, é importante no proces-
so de prevenção dos riscos, que podem afetar os trabalhadores indus-
triários, tendo em vista a presença do fonoaudiólogo na elaboração de 
programas de prevenção de PAIR, além de auxílio em desenvolvimen-
to de educação continuada para o uso correto de equipamentos de 
proteção individual (EPIs). 

Os profissionais da fonoaudiologia contribuem com a melhoria 
da qualidade de vida dos trabalhadores industriários. Além disso, pode-
-se observar que grande parte dos trabalhadores industriários adquire 
a PAIR, mas os números de notificação são baixos, o que pode indicar 
uma falha na assistência do fonoaudiólogo. Isso sugere que mais pro-
gramas devem ser inseridos na saúde do trabalhador, principalmente 
os que previnem a emissão de ruídos e conservação auditiva.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica inte-
grativa de literatura, qualitativo e trata-se de uma revisão de literatura, 
a qual tem o objetivo por meio de literatura já publicada, traçar um 
quadro teórico e realizar a estruturação conceitual que dá sustentação 
ao desenvolvimento da pesquisa. A revisão bibliográfica, adotada para 
realização deste trabalho, permite analisar, coletar e identificar as prin-
cipais contribuições e publicações a respeito do tema abordado.

As plataformas digitais utilizadas para a pesquisa dos artigos, 
foram: Google Acadêmico, Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online 
(SCIELO). Além disso, algumas informações, utilizadas como comple-
mento, pertencem aos sites da Sociedade Brasileira de Fonoaudio-
logia (SBFa), site The dabbling speechie e site Totscholling. As pa-
lavras-chave utilizadas, foram: “Prevenção”, “Perdas”, “Auditivas”, 
“Trabalhadores” e “Ruídos”. 
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Critérios de seleção:

Critérios de inclusão: foram utilizados artigos publicados entre 
os anos de 2017 e 2021, texto completo, língua portuguesa do Brasil e 
que tivessem relação com a importância do trabalho fonoaudiológico, 
na prevenção de PAIR em trabalhadores metalúrgicos. 

Critérios de exclusão: artigos científicos em língua estrangeira 
e não estão disponíveis em texto completo, publicados anteriormente 
ao ano de 2017, como por exemplo: teses, dissertações, monografias, 
TCC’s, manual, fascículo, artigos de reflexão, revisão de literatura ou 
que não tinham relação/respondiam ao objetivo de pesquisa.

Foram reunidos então, 25 artigos que estavam de acordo com 
o tema proposto, destes, apenas 6 foram selecionados para compor 
essa pesquisa. Após a seleção, os artigos foram submetidos a uma lei-
tura minuciosa, e a partir daí foi feita uma análise crítica pelos pesqui-
sadores, com a finalidade de uma reflexão teórica sobre os resultados 
que foram encontrados. 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 A exposição de trabalhadores industriários aos ruídos

Devido à alta demanda da globalização a industrialização se 
tornou crescente em todo o Brasil, o que motivou vários indivíduos a 
trabalharem em fábricas e polos industriais. Apesar da movimentação 
financeira positiva e geração de empregos, esses trabalhos condicio-
nam alguns riscos para os trabalhadores, alguns como frequências al-
tas ou baixas e diferentes tipos de sons. Esses sons podem ser classi-
ficados como ruídos, e podem causar problemas auditivos severos em 
trabalhadores industriários (NEVES; MARTINS; SILVA, 2017).

Os acidentes de trabalho e as doenças que os trabalhadores ad-
quirem diariamente nas indústrias, estão relacionados com a falta de 
organização e qualificação das empresas, além disso desde o início da 
Revolução Industrial, os trabalhadores se reúnem em sindicatos, em 
busca de melhores condições de trabalho, o que não é diferente de hoje. 
Desde 1977, no Brasil, existem leis que protegem os trabalhadores in-
dustriários de exposição à insalubridade (ENNES; LIMA; HORA, 2019).
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Os profissionais do ramo metalúrgico, mecânico, gráfico, têxtil, 
químico/petroquímico, transporte e indústria de alimentos/bebidas, es-
tatisticamente, são os industriários que estão mais expostos aos ruídos 
e contraem problemas auditivos com maior frequência, do que outros 
setores da indústria brasileira. Desde 2010 (CORDEIRO et.al., 2019).

As normas brasileiras, indicam que as empresas realizem es-
tratégias de evitar os riscos ocupacionais de exposição aos ruídos e 
sons. Como garantia a qualidade de vida dos trabalhadores, é função 
do empregador, manter a saúde auditiva dos funcionários. No entanto, 
a aplicação dessas normas ainda é frágil, sem profissionais adequados 
para promoção dessa tarefa (CAVALCANTE; FERRITE; MEIRA, 2017).

Estudos observacionais, comprovam que desde o aumento da 
industrialização no Brasil, os trabalhadores industriários, estão cada vez 
mais expostos aos ruídos e sons, em grande maioria ocorrendo em tra-
balhadores do sexo masculino, uma média mais expressiva em compa-
ração com o sexo feminino. Foi observado que a PAIR é comum nesse 
setor, e o segundo problema mais identificado é o zumbido, presente 
também em profissionais com audição normal (MEIRA; FERRITE, 2019).

3.2 O desenvolvimento da perda auditiva induzida por ruído ocu-
pacional (PAIR)

Como foi mencionado anteriormente, os ruídos são um dos prin-
cipais estressores causadores de problemas auditivos em trabalhado-
res industriários. Os ruídos, podem ser definidos como um sinal acús-
tico periódico, gerado pela superposição de ondas com vibrações em 
frequências divergentes sem relação entre si. A classificação do som, 
como sendo ruim ou não à saúde, é subjetiva (SILVA, V. S. et.al., 2020).

A exposição aos ruídos, pode causar inúmeros tipos de proble-
mas, que são classificados em dois grandes grupos: efeitos auditivos e 
efeitos extra-auditivos. Dentre os efeitos auditivos, podem-se destacar 
a diminuição da audição, otalgia, sensação de plenitude auricular, dimi-
nuição da compreensão da fala, intolerância a sons de forte intensida-
de e zumbidos. Já os efeitos extra auditivos, estão: cefaleia, distúrbios 
gástricos, tontura e alterações transitórias de pressão arterial (WANG; 
PUEL, 2018).



TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 89

A Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), pode se manifes-
tar como uma alteração sensoro-neural, geralmente bilateral, irreversí-
vel e progressiva com configuração audiométrica inicial de 4.000 Hz. 
Essa perda auditiva é reconhecida pelo individuo quando submetido 
às baixas frequências, ainda assim existe dificuldade de compreen-
são, diminuição da integralidade da fala e dificuldades de comunicação 
(HEINTZE et.al., 2017).

A PAIR é considerada como um risco ocupacional, um risco que 
está sempre presente nos ambientes industriários, o que indica obriga-
toriamente a utilização de equipamentos de proteção individuais (EPIs) 
pelos trabalhadores, tendo em vista que a utilização dos EPIs, pode 
prevenir a PAIR e outros problemas auditivos ocasionados por ruídos. 
A utilização dos EPIs, nos ambientes industriários, previne a exposição 
dos trabalhadores aos riscos que ameassem a saúde do trabalhador e 
a segurança do trabalho (TINOCO et.al., 2019).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a PAIR se 
tornou no ano 2000, a principal causa de incapacidades ocorridas na 
vida dos indivíduos em todo o mundo. A PAIR está listada na Classi-
ficação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relaciona-
dos à Saúde, sendo assim, é um agravo que necessita de notificação 
compulsória e precisa ser constantemente monitorada pelo sistema de 
Vigilância Sanitária (GUSMÃO; MEIRA; FERRITE, 2021).

3.3 O trabalho fonoaudiológico com trabalhadores expostos à 
PAIR

O papel do profissional de fonoaudiologia, pode ser visto na 
avaliação audiológica que deve ser feita com o paciente, segundo a 
Portaria n° 19 e Norma Regulamentadora n° 7, estabelecidas pelo Pro-
grama de Controle médico de saúde ocupacional. O profissional é o 
responsável por realizar a triagem na cabine acústica, e logo após a 
obtenção do diagnóstico de PAIR, deve ser realizada a notificação ao 
Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) (SILVA, R. 
R. V. et.al., 2020).

A notificação ao SINAN, deve ser realizada pelo profissional 
de fonoaudiologia, através da Central de Atendimento da Previdên-
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cia Social. Como não existe um tratamento específico para a PAIR, o 
profissional deve realizar acompanhamento com o paciente e realizar 
registro da progressão dos sintomas. O fonoaudiólogo, tem uma im-
portante função nos métodos de prevenção da PAIR e sensibilização 
sobre a doenças aos trabalhadores da indústria (BOGER; BARRETO; 
DOURADO, 2017).

Algumas das normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, 
com relação a prevenção dos riscos de exposição à PAIR, podem-se 
destacar: a utilização de protetores auditivos pelos industriários, au-
mento entre a distância da fonte sonora e o receptor, enclausuramento 
do equipamento ruidoso, tratamento acústico das superfícies do am-
biente ou controle de reverberação, instalação de barreiras acústicas e 
separação das áreas ruidosas por divisórias (VIANA; TEIXEIRA, 2017).

Salienta-se que a participação dos profissionais de saúde nas in-
tervenções de prevenção de riscos e acompanhamento de agravos aos 
pacientes com PAIR, pode auxiliar na sensibilização dos trabalhadores 
industriários. O fonoaudiólogo, realiza a tarefa de orientação, controle e 
fiscalização de maus hábitos dos industriários, tendo em vista que maus 
hábitos e vícios de rotina podem ocasionar agravos e afetar o interesse 
difuso e/ou coletivo, pois a PAIR pode causar baixa qualidade de vida na 
integração das pessoas (HILLESHEIM et.al., 2021).

A melhor forma de atribuir as intervenções, é aplicando educa-
ção em saúde com modificações no comportamento dos trabalhado-
res, observando principalmente as atitudes, crenças e intenções com 
relação a utilização dos EPIs. Além disso, o fonoaudiólogo, precisa rea-
lizar a prevenção auditiva focando nas mudanças administrativas e no 
ambiente de trabalho (GONÇALVES; FONTOURA, 2018).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela 1, demonstra os resultados selecionados para essa 
revisão, os artigos foram buscados nas bases de dados Google Aca-
dêmico, LILACS e SCIELO. O quadro contém os seguintes itens: título, 
autor, ano e citação principal. 
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Tabela 1 – Principais citações sobre a intervenção fonoaudiológica às 
empresas e na saúde dos trabalhadores industriários, expostos à Per-
da Auditiva Induzida por Ruídos.

Título Autor Ano Citação Principal

Fonoaudiólogos na saúde 
do trabalhador

CESARO 
et.al. 2018

Os fonoaudiólogos do demons-
traram ter pouco conhecimento 
sobre o funcionamento dos pro-
gramas de PAIR, mas possuem 
consciência sobre as interven-
ções fonoaudiológicas.

Trajetória de trabalhadores 
com perda auditiva indu-
zida por ruído na rede de 
assistência à saúde do sul 

do país

PEDRO-
SO; GOL-
ÇALVES; 
AREOSA.

2021
O estudo demonstrou, que exis-
tem más condições de trabalho 
para os trabalhadores com PAIR.

Atenção à saúde auditiva: 
percepção dos usuários de 

um serviço público

JARDIM 
et.al. 2017

A maioria demonstrou estar satis-
feita quanto ao acesso ao serviço 
de saúde.

Perfil e satisfação com o 
trabalho de profissionais da 

rede de atenção à saúde 
auditiva

ESCAR-
CE; 

LEMOS; 
CARVA-

LHO.

2017

Metade deles relatou haver dis-
cussão dos casos clínicos e pla-
nejamento de ações, pelas equi-
pes. Os clientes se manifestaram 
satisfeitos com a maior parte dos 
aspectos do serviço no qual esta-
vam inseridos.

A Fonoaudiologia nos Cen-
tros de Referência em Saú-
de do Trabalhador no Brasil

GUSMÃO 
et.al. 2018

Em 7,9% dessas unidades, o fo-
noaudiólogo se dedicava exclusi-
vamente ao atendimento clínico.

Programa de preservação 
auditiva: como atuam os 

fonoaudiólogos da área da 
saúde do trabalhador

GON-
ÇALVES 

et.al.
2020

Os fonoaudiólogos fizeram cur-
sos de pós-graduação específica, 
mas ainda apresentavam dúvidas 
em relação à implantação do Pro-
grama.

Fonte: desenvolvido pelo autor, Manaus, 2021.

No estudo realizado por Pedroso, Gonçalves e Aerosa (2021), 
uma pesquisa elaborada em uma cidade na região sul do Brasil, em 
uma unidade de saúde especializada em tratamentos para perdas au-
ditivas, foi possível observar que os profissionais de saúde estão trei-
nados, para realizar o atendimento adequado a pacientes que podem 
vir a desenvolver a PAIR, os fonoaudiólogos sabem identificar os agra-
vos, e principalmente sabem da importância da utilização dos equipa-
mentos de proteção individuais (EPIs).
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Além disso, os profissionais do setor de recuperação auditiva, 
e que estão realizando intervenções diárias com trabalhadores com 
PAIR, realizam planejamento de redução de riscos, atuam diretamente 
na adaptação e na recuperação da saúde auditiva dos industriários. 
Entretanto, ainda é escasso a atuação fonoaudiológica nas empresas 
(PEDROSO; GONÇALVES; AEROSA, 2021).

No estudo de Cesaro et.al. (2018), pesquisa realizada no inte-
rior do estado do Rio Grande do Sul, os autores constataram que os 
profissionais de fonoaudiologia da rede pública de saúde, possuem 
conhecimento cientifico das intervenções fonoaudiológicas, mas ainda 
possuem dificuldades para lidar com o funcionamento dos programas 
de saúde, principalmente em questões éticas e burocráticas, que qua-
se sempre encaminham os pacientes para o setor de assistência so-
cial, promovendo insegurança na realização de suas tarefas.

Já para Escarce, Lemos e Carvalho (2017), que realizaram um 
estudo observacional na cidade de Bauru em São Paulo, em uma uni-
dade de saúde que realiza atendimento aos trabalhadores da indústria, 
nota-se que os profissionais de fonoaudiologia necessitam desenvol-
ver uma boa comunicação com a população, agregando aos serviços 
fonoaudiólogos, a educação em saúde, de forma coletiva e assim man-
ter o desenvolvimento/satisfação dos industriários.

Na pesquisa feita por Jardim et.al. (2017), os pacientes do ser-
viço público de saúde, no interior do estado do Paraná, relataram que 
estavam satisfeitos com o serviço de fonoaudiologia realizado no hos-
pital especializado em recuperações auditivas. Tendo em vista que os 
profissionais da unidade estão dispostos a desenvolver um relaciona-
mento interpessoal com o paciente, um serviço que envolve totalmente 
a equipe multiprofissional.

No estudo realizado por Gusmão et.al. (2018), pesquisa reali-
zada em unidades de tratamento fonoaudiológico, na cidade de Bra-
sília, os autores ressaltam que é necessário que exista a implanta-
ção, de serviços fonoaudiológicos nas indústrias e empresas em que 
o trabalhador esteja sob risco de desenvolver a PAIR. Tendo em vista 
que desde 2005, o fonoaudiólogo é bem mais quisto nas empresas e 
grandes polos industriais, uma estratégia que visa a vigilância epide-
miológica da PAIR.
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Entretanto, os autores notaram, que ainda existe escassez no 
investimento das empresas privadas na saúde auditiva dos trabalhado-
res, isso está relacionado com a falta de estratégias de prevenção de 
PAIR, elaboradas por fonoaudiólogos. Sabe-se que, a presença desse 
profissional, só ocorre em visitas técnicas, em que são feitas avalia-
ções da utilização dos equipamentos de proteção individuais (EPIs) 
(GUSMÃO et.al.,).

Na pesquisa realizada por Gonçalves et.al. (2020), em que 74 
fonoaudiólogos da saúde do trabalhador foram entrevistados, e sub-
metidos a um questionário sobre PAIR, a grande maioria ressaltou que 
realizava as estratégias de prevenção de riscos, de acordo com a polí-
tica da unidade de saúde, sendo que destes, a maioria eram mulheres 
acima dos 30 anos de idade, e já possuíam experiência profissional há 
mais de 5 anos. Os fonoaudiólogos realizam diariamente o gerencia-
mento auditivo e orientação correta para utilização de EPIs. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível observar que o profissional de fonoaudiologia, é 
importante no processo de prevenção dos riscos, que podem afetar 
os trabalhadores industriários, tendo em vista que a presença do fo-
noaudiólogo na elaboração de programas de prevenção de PAIR, pode 
prevenir agravos à saúde do trabalhador, além de realizar auxílio no 
desenvolvimento de educação continuada e em saúde para o uso cor-
reto de equipamentos de proteção individual (EPIs). 

Os profissionais da fonoaudiologia, contribuem com a melhoria 
da qualidade de vida dos trabalhadores industriários. Além disso, foi 
constatado que grande parte dos trabalhadores industriários adquire 
a PAIR, recebe atendimento específico fonoaudiológico, entretanto as 
empresas privadas necessitam investir mais recursos na prevenção da 
PAIR, além de inserir o fonoaudiólogo na rotina diária da indústria, com 
o objetivo de prevenir futuros danos à saúde auditiva dos industriários. 
Isso sugere que mais programas devem ser inseridos na saúde do 
trabalhador, principalmente os que previnem a emissão de ruídos e 
conservação auditiva.
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CAPÍTULO 6

A HIPERSENSIBILIDADE AUDITIVA NO TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA: CONTRIBUIÇÃO DA FONOAUDIOLOGIA

Suzani Costa Neves1 
Aulisangela da Silva Queiroz 2

Joab de Souza Arouche 3

RESUMO: O Transtorno do espectro autista (TEA) é caracterizado por 
um conjunto de sintomas que afetam as áreas da socialização, comuni-
cação e do comportamento, muitas delas podem apresentar hipersensi-
bilidade aos sons. OBJETIVO: Discutir as alterações sensoriais no TEA, 
enfatizando a hipersensibilidade auditiva e descrever as estratégias para 
avaliação e intervenção da fonoterapia. METODOLOGIA: Trata-se de 
uma revisão bibliográfica integrativa da literatura, utilizando-se as ba-
ses de dados da ScientificElectronic Library Online (SCIELO), PubMed 
e Lilacs. RESULTADOS: Os resultados apontam que utilizando medidas 
subjetivas, como anamnese, é possível mensurar se há existência de 
alguma anormalidade na sensibilidade auditiva. CONSIDERAÇÕES FI-
NAIS: Parte das pesquisas evidenciadas demonstraram que 90% dos 
autistas apresentam distúrbios sensoriais. O acompanhamento com o 
fonoaudiólogo pode contribuir para um diagnóstico precoce e mais pre-
ciso, melhorando a qualidade de vida desses indivíduos.
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Audição; Hipersensi-
bilidade; Fonoterapia.

1 INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) faz parte de uma clas-
se de condições caracterizadas que afetam o desenvolvimento infantil, 
denominado transtorno do neurodesenvolvimento, conforme nomen-
clatura definida pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais – DSM-V (2013).
1 Discente do curso de Fonoaudiologia da Faculdade Metropolitana de Manaus, Fametro. E-mail: 
suzanicosta@icloud.com
2 Docente do curso de fonoaudiologia e orientadora. E-mail: auly.queiroz@gmail.com
3 Coorientador: joab.arouche@fametro.edu.br
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Segundo (Brito, 2013), a definição de TEA ainda é nova e pouco 
compreendida, na verdade o espectro é descrito por uma ampla variação 
que reflete e afetam as áreas da socialização, comunicação e compor-
tamento.

Além disso, pessoas com TEA também podem apresentar alte-
rações na reação ou na resposta para as sensações, o que é descrito 
como uma defesa às modalidades táteis, orais, visuais, e, principal-
mente, as sonoras. 

Diante das alterações que o TEA provoca torna-se indispen-
sável a atuação multidisciplinar, dentre os profissionais que compõe a 
equipe, o fonoaudiólogo que irá intervir na avaliação e terapia, além de 
atuar na comunicação oral e escrita, além de avaliar e reabilitar, quan-
do necessário, a audição desses indivíduos.

Assim, o presente estudo tem como objetivo discutir as altera-
ções sensoriais no TEA, enfatizando a hipersensibilidade auditiva e ex-
por a importância da equipe de intervenção da fonoaudiologia no TEA. 
Portanto, considera-se fundamental o conhecimento acerca dessa te-
mática, já que a mesma influência nos aspectos comportamentais e 
comunicativo dessa população.

Para alcançar o objetivo desse estudo, optou-se pela revisão 
bibliográfica, numa abordagem qualitativa dos dados coletados, pes-
quisada nas principais bases de dados eletrônicas SciELO, PubMed, 
manuais, cartilhas e protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde 
referentes ao tema proposto.

O trabalho desenvolvido demonstrou que a intervenção preco-
ce e ininterruptas desenvolvida pelo fonoaudiólogo, como: anamnese, 
exames audiológicos e terapias podem auxiliar no aperfeiçoamento 
das habilidades auditivas.

Sugere-se a necessidade de novos estudos que abordem a hi-
persensibilidade em crianças com TEA. Desta forma, pode-se conside-
rar que os objetivos da pesquisa foram atingidos, em razão de res-
ponderem positivamente e finalizamos com as considerações finais e 
as referências utilizadas.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Método de Abordagem

O vigente estudo trata-se de uma análise bibliográfica integrati-
va da literatura sobre a hipersensibilidade auditiva no transtorno do es-
pectro autista (TEA), numa abordagem qualitativa dos dados coletados.

A revisão integrativa é uma estratégia para mapear trabalhos 
publicados no tema da determinada pesquisa para que o pesquisador 
seja capaz de elaborar e apresentar conhecimento existente sobre o 
assunto (BIOLCHINI et al., 2007).

2.2 Instrumentos de coleta de dados

Em resposta a questão direcionada da revisão, a pois a bus-
ca bibliográfica das publicações ordenadas nas seguintes bases de 
informações eletrónicas: Medline, Lilacs e SciELO (2010–2021). As 
palavras-chaves utilizadas em inglês foram: “autistic hypersensitivity” 
e “hearing therapy” nas bases de dados Medline e Lilacs e em portu-
guês: “autismo” e “fonoaudiologia” com base nos dados SciELO. 

2.3 Critérios de seleção

As referências resultantes da busca foram analisadas de acordo 
os critérios de inclusão estabelecidos, a saber: indivíduos com diagnóstico 
de TEA de qualquer faixa etária; artigos que agregasse aos objetivos 
da proposta do título e/ou resumo, aceitando os seguintes termos, hi-
persensibilidade, hiperacusia. Intervenção fonoaudiológica e artigos 
publicados em inglês e português, estudos de prevalência e incidên-
cia, revisões de literatura (sistemática, integrativa ou narrativa). série 
de casos

Os artigos analisados e selecionados foram lidos na íntegra e 
subsequente foram excluídos aqueles que não apresentaram no mé-
todo o recurso utilizado para reconhecimento do episódio de hipersen-
sibilidade auditiva no TEA, ou sujeitos que estudaram os distúrbios 
sensoriais, porém não especificaram as modalidades. As etapas do 
referenciado processo estão apresentadas no Fluxograma (Figura 1)
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Figura 1: Processo de busca bibliográfica

Fonte: A Autora (2021).

Logo, a partir do levantamento dos trabalhos científicos sobre o 
tema, foi realizada uma análise teórica, discussão com os autores, bus-
cando elementos que pudessem testar a hipótese central da pesquisa.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 O transtorno do espectro autista: história e definição

Segundo Rocha (2012, p.11) ‘’a palavra autismo deriva do grego 
(autós) e possui o significado por si mesmo’’. Esse termo é bastante 
usado na psiquiatria para descrever o comportamento de indivíduos 
que se isolam.

Explorando a literatura, é possível notar que esse termo foi uti-
lizado pela primeira vez pelo psiquiatra austríaco Eugen Bleuler, ao 
descrever uma das características das pessoas com esquizofrenia, re-
ferindo-se ao isolamento social dos indivíduos afetados. 

Para tanto, Leo Kanner, psiquiatra infantil, também foi pioneiro 
na observação de crianças hospitalizadas com comportamentos dife-
rentes de tantos outros relatados na literatura psiquiátrica então exis-
tente e o primeiro a publicar trabalhos sobre o assunto.

Em 1943, publicou em seu artigo ‘’Distúrbios afetivos do contato 
autistas’’, no qual observou que todas as crianças assistidas tinham 
características semelhantes. Na visão de Kanner, seu quadro estava 
associado à esquizofrenia infantil e era caracterizado pela obsessão 
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com a rotina, dificuldade de interação social, estereotipias e ecolalia. 
(SAVALLI, 2018).

Pouco tempo depois, o nome do distúrbio foi atualizado por Kan-
ner na qual ele chamou de ‘’autismo infantil precoce’’. (CUNHA, 2012, 
p.20). Observou-se que os sinais eram perceptíveis logo nos primeiros 
dois anos de vida. Paralelamente aos seus estudos, outro pesquisador, 
Hans Asperger, descreveu uma síndrome semelhante, que também se 
identificou por limitações sociais e interesses obsessivos, na qual de-
nominou de Síndrome de Asperger. (BRASIL, 2015).

Desde então, o autismo tem sido tratado como uma síndrome, 
um distúrbio do desenvolvimento, ao invés de uma psicose. Por sua 
vez, a American Psychiatric Association (APA) criou o Manual Diag-
nóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) em 1952, com ob-
jetivo de padronizar o conceito e o diagnóstico de transtornos mentais, 
incluindo o autismo. 

Para Silva et al, (2012, p.6) define o TEA como ‘’[...] se manifesta 
antes dos três anos e é caracterizado por um conjunto de sintomas que 
afetam as áreas da socialização, comunicação e do comportamento”. Os 
autores mencionam que a área mais comprometida é a interação social.

 Sendo assim, essas características são elementos primordiais 
para se observar o transtorno. Para Savall e Dias (2018, pág.18) ‘’o 
comprometimento do TEA pode ter três níveis de gravidade, o nível um 
o indivíduo exige apoio; o nível dois requer assistência substancial e o 
nível três exige uma grande quantidade de apoio substancial’’. 

No nível um, podemos destacar que os sintomas apresentados 
são mais leves. Segundo Andrade (2014) a Síndrome de Asperger se-
ria a forma mais branda entre os tipos de autismo, no geral, crianças 
diagnosticadas com Asperger têm uma inteligência acima da média, 
excelentes habilidades verbais, problemas com simbologias e intera-
ções sociais, o que distingue do TEA é que o desempenho social, cog-
nitivo e linguístico é severamente prejudicado.

Já no nível dois, são considerados sintomas moderados, em 
sua maioria apresentam um nível mais grave de deficiência intelectual. 
Segundo Klein (2010, p.28) ‘’ cerca de 60 a 70% das pessoas com TEA 
apresentam retardo mental e cerca de metade delas está na faixa de 
retardo mental leve e moderado profundo’’.
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O TEA é classificado como nível grave, pois suas habilidades 
são mais intensas nas relações sociais, cognitiva e linguística. Em re-
lação a essas características ‘’há crianças com problemas mais graves 
que praticamente se isolam que não conseguem se relacionar com 
ninguém, e aquelas que têm dificuldades muito sutis’’. (SILVA; GAIATO; 
REVELES 2012, pg.63).

Diante disso, o autismo é um transtorno muito complexo que 
envolve atrasos e problemas em uma variedade de habilidades emo-
cionais, cognitivas, motoras e sensoriais. Assim, de acordo com Mason 
(2021, pg.30) é o que se compõem o ‘’quê’’ do autismo. 

Brasil (2014) cita que as características sensoriais do TEA po-
dem apresentar: sensibilidade excessiva a determinados sons reagin-
do a eles de forma exacerbada, insistência em objetos que têm luzes 
intermitentes ou emitem barulhos, bem como em objetos giratórios.

Portanto, por causa dos diferentes graus de comportamento, 
nem todos os autistas são iguais ou apresentam os mesmos sintomas. 
Assim, podemos afirmar que o TEA, principalmente seu diagnóstico e 
intervenção está intimamente relacionado ao desenvolvimento infantil 
sendo definido como uma condição ubíqua e permanente, uma vez 
que ainda não há cura, embora a intervenção precoce possa alterar o 
prognóstico e aliviar os sintomas.
 
3.2 Alterações sensoriais: hipersensibilidade auditiva no TEA

A grande maioria das crianças com TEA apresentam distúrbios 
sensoriais e ocorrem na direção de duas extremidades, a hiporrespon-
sivade e a hiperresponsividade a estímulos auditivos, táteis, visuais, 
olfativos e gustativos. (STEFANELLI, 2019).

À medida que se sabe sobre o TEA, entende-se que alguns 
têm um grau de hipersensibilidade muito alto e isso lhe causa muito 
sofrimento, pois o que é algo normal para nós, pode parecer insuportável 
para eles, como falar alto ou simplesmente tocá-lo. De acordo com 
Leekam et al. (2007) apontam que até 90,0% dos autistas são afetados 
por distúrbios sensoriais. 

Segundo Gomes (2008 apud SANCHEZ et al., 1999) contri-
buem que ‘’o termo hiperacusia faz pensar que o indivíduo escuta me-
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lhor do que os outros, o que não é verdade, visto que os limiares tonais 
de uma pessoa hiperacústica são os mesmos de uma pessoa normal’’. 

Com base no que foi exposto acima, pessoas com hiperacusia 
(hiper=excesso, akousis=audição), podem apresentar queixa de incô-
modo ou irritabilidade frente a determinado som ou sons específicos, o 
que torna a nomenclatura hipersensibilidade a sons mais apropriada, 
visto que que se trata da relação do desconforto. (GOMES et al. 2012).

Sanchez et al. (2014) afirmam que pessoas com TEA podem 
apresentar também perda auditiva, além disso, podem ocorrer dificul-
dades em ouvir em ambientes ruidosos, e/ou processar informações 
auditivas. 

Desta forma, (Grandin e Panek, 2015) também mencionam pro-
blemas não tão comum como ecolalia e alteração no processamento 
auditivo com áreas visuais, esclarecendo que, em pessoas com neuro-
desenvolvimento, o córtex visual fica mais lento quando o cérebro re-
cebe um som de estímulo. No entanto, esse efeito pode não ocorrer em 
pessoas com TEA, resultando em aumento da sobrecarga sensorial.

Dito isso, percebe-se que os autistas têm dificuldades em per-
ceber, integrar e modular suas respostas aos estímulos sensoriais 
diários, e essas dificuldades persistem ao longo da vida. Portanto, os 
autores contribuem que:

Além da investigação das habilidades de linguagens, deve ser 
realizado nos sujeitos com indicativo de TEA a avaliação audio-
lógica para analisar o quanto essa função auditiva pode estar 
influenciando nos déficits de linguagem e também para realiza-
ção de diagnóstico diferencial nos quadros de perdas auditivas. 
(ROMERO et al. 2014, p.38).

Para o autor, existem variados tipos de testes audiológicos, mas 
a escolha dependerá da idade cronológica e do comprometimento inte-
lectual, pois alguns testes requerem uma resposta ativa do indivíduo. 

3.3 Atuação da fonoaudiologia na equipe multidisciplinar

Sabe-se que o diagnóstico do autismo é determinado com base 
em uma lista de critérios comportamentais. sendo assim, exigindo a 
atuação especializada de uma equipe inter e multidisciplinar, para in-
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tervir em cada especificidade. Nessa perspectiva, Tavares (2012) cita 
sobre a prática interdisciplinar:

A prática interdisciplinar tem como finalidade estudar as intera-
ções somáticas e psicossociais para encontrar métodos ade-
quados que proporcionem uma prática integrativa, com foco em 
todos os aspectos relacionados à saúde e à doença. (TAVARES, 
2012, p.3).

Considerando a citação apresentada, neste método, pretende-
-se analisar cada elemento individualmente e cada profissional irá ava-
liar e emitir pareceres quanto ao grau de seu avanço nas terapias e se 
reunirão para saber como anda o desenvolvimento de cada criança.

Nesse contexto, Costa (2014, p.51) contribui que ‘’estes profis-
sionais deverão recorrer a modelos transdisciplinares, sendo que as 
equipes tomam as decisões em conjunto, e a intervenção é elaborada 
com base no funcionamento da criança’’.

Como se pode perceber, como o TEA é um transtorno complexo 
e muitas vezes acompanhado de comorbidades, a avaliação multidis-
ciplinar vem melhorar essa gama de sintomas, podendo ser trabalhada 
por uma equipe multiprofissional como, pedagogo, pediatra, neurope-
diatra, terapia ocupacional, fonoaudiologia e entre outros.

Considerando a variedade de aspectos do desenvolvimento afe-
tados pelo autismo, em particular a comunicação verbal e não verbal, 
habilidades interpessoal, adaptabilidade, desempenho cognitivo, trans-
tornos sensoriais e motores, é necessária a intervenção dessa equipe 
multiprofissional para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. 

A respeito do papel da Fonoaudiologia na área da linguagem, o 
fonoaudiólogo é habilitado a avaliar aspectos linguístico que destinge o 
autismo de outras condições, principalmente as alterações de fala na pre-
sença de alterações auditivas ou de linguagem primária. (BRASIL, 2014).

Conforme (Schwartzmann et al. 2011), o fonoaudiólogo precisa 
estar atento às manifestações corrente durante sua a avaliação que se-
jam aspectos do cenário de TEA, pois esses dados auxiliarão na discus-
são do caso clínico em equipe, auxiliando no diferencial do diagnóstico.

Nessa mesma perspectiva, Brasil (2014) enfatiza que o pro-
fissional de fonoaudiologia deverá ser capaz de diagnosticar, avaliar 
e planejar uma terapia individualizada e específica, está atualizado, 
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buscando capacitação, aperfeiçoamento e conhecimento nas diversas 
áreas de tratamento voltada ao autismo.

Com base na apresentação clínica das crianças, o Conselho Fe-
deral de Fonoaudiologia (2020), afirma que os profissionais devem usar 
medidas subjetivas, como anamnese, sendo possível mensurar se há 
existência de alguma anormalidade na sensibilidade auditiva. Pois in-
tervir de forma mais rápida traz menos prejuízo ao desenvolvimento da 
audição, fala e de várias outras habilidades que dependem da audição. 

Sendo assim, o fonoaudiólogo deve realizar a avaliação audio-
lógica para verificar em que medida essa função auditiva pode afetar 
os déficits de fala e também servir como diagnóstico diferencial nos 
casos de perdas auditivas ou sensibilidade, que podem apresentar ini-
cialmente algumas características comportamentais.

Segundo Costa (2014), uma das grandes dificuldades enfrenta-
das nas intervenções no tratamento de TEA é o seu início muito tardio, 
pois, após muitos anos de cristalização dos sintomas, o tratamento fica 
mais difícil. Portanto, intervir de forma mais rápida traz menos prejuízo 
ao desenvolvimento auditivo, de linguagem e várias outras habilidades.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após análises de várias teorias presentes, principalmente em 
artigos científicos, na tabela 1, encontram-se os artigos, conforme se 
evidenciou na pesquisa as principais contribuições sobre hipersensibi-
lidade auditiva no TEA.

Tabela 1. Levantamento da pesquisa com relação à base de dados.
OBRA AUTOR Ano Citação

Hiper-resposividade auditi-
va no transtorno do espec-
tro autista, terminologias 

e mecanismos fisiológicos 
envolvidos: revisão siste-

mática.

STEFA-
NELLI et 

al.
2020

Os testes auditivos, quando reali-
zados, mostraram o envolvimen-
to das vias neurais auditivas, afe-
rente e eferente.

Hiperacusia em crianças: 
uma revisão de escopo

POTGIE-
TER et al. 2020

A hipersensibilidade auditiva está 
associada a 63% das pessoas 
com transtornos do espectro do 
autismo (TEA). 
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Alterações sensoriais em 
crianças com transtorno do 

espectro do autismo
POSAR 

et al. 2018
Dos pacientes com hiperacusia, 
86% percebem o zumbido e 27-
40% dos pacientes com zumbido 
informam hiperacusia.

Hipersensibilidade auditiva 
no transtorno do espectro 

autístico.
GOMES 

et al. 2012

Constatou-se que 23,9% dos au-
tistas apresentaram hipersensi-
bilidade auditiva e tátil, ao passo 
que a hipersensibilidade à dor 
esteve presente em 41,3%.

Efeitos da integração sen-
sorial em crianças com 
transtorno do espectro 

autista: Uma revisão siste-
mática

SANTIA-
GO et al. 2020

Os resultados dos estudos suge-
rem que a terapia sensorial pode 
trazer benefícios para a popula-
ção autista. 

Fonte: A autora (2021).

Na presente pesquisa bibliográfica, foram identificados alguns 
estudos que contribuíram para a os achados sobre hipersensibilidade 
auditiva no TEA. De acordo com o Stefanelli et al. (2020) os indivíduos 
com autismo apresentaram maior ocorrência de comportamentos su-
gestivos de hipersensibilidade do que os indivíduos do grupo controle, 
bem como menor nível mínimo de desconforto, amplitude auditiva di-
nâmica e efeito inibitório da olivococlear medial. 

Potgieter et al. (2020), formulou a hipótese de que a hipersen-
sibilidade pode ser a consequência do processamento desordenado 
do volume com uma faixa dinâmica estreita de percepção subjetiva 
aumentada e tolerância reduzida ao volume. Segundo os autores, essa 
sensibilidade é encontrada não apenas com sons altos, mas também 
com sons considerados de intensidade sonora moderada. 

Diante das queixas apontadas em crianças com hipersensibi-
lidade auditiva, no estudo de Posar et al. (2018) foram observados 
alguns fatores característicos relacionados à hipersensibilidade, tais 
como: dor, irritabilidade, choro, medo e até sofrimento, levando a crian-
ça a evitar interação social.

Tharpe et al. (2010) apresentam as características auditivas de 
crianças autistas, e observaram que aproximadamente metade das crian-
ças com autismo apresentam médias tonais fora da faixa de audição nor-
mal (ou seja,> 20 dB HL), apesar de terem sensibilidade auditiva normal a 
quase normal, conforme determinado por outras medidas audiométricas.
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Gomes et al. (2012) em seu estudo comparou o perfil linguístico 
pragmático de indivíduos autistas hipersensíveis e não hipersensíveis. 
Os dados demonstraram superioridade no perfil de comunicação fun-
cional das crianças com hipersensibilidade auditiva.

A pesquisa de Santiago et al. (2020) identificou que a terapia 
de integração sensorial em crianças com TEA reduz a sensibilidade à 
dor, pressão e melhora a sensibilidade tátil. Além disso, promove alte-
rações na cinestesia e diminuição da sensibilidade auditiva, o que se 
soma à redução dos estereótipos.

A partir das buscas bibliográficas realizadas, constatou-se um 
número limitado de artigos relacionados à temática, o que corrobora com 
a conclusão de diferentes autores sobre a escassez de estudos na área.

De qualquer forma, o conjunto de estudos obtidos que possui 
deve ser apreendido na sua integralidade, semelhanças e discordân-
cias entre os diferentes dados obtidos, bem como associações com o 
arcabouço teórico previamente estabelecido.

Na literatura, verificou-se que nem todos os autistas apresen-
tam hipersensibilidade auditiva, por algum motivo, o efeito das altera-
ções sensoriais em crianças com TEA no seu dia a dia é considerável 
e provavelmente subestimado, devido às suas dificuldades de comuni-
cação, devendo ser investigadas. 

Os resultados observados sugerem que as intervenções fo-
noaudiológicas nas habilidades comportamentais, de comunicação e 
socialização incluem estratégias de apoio para promover a ampliação 
do desenvolvimento daqueles aspectos que podem estar comprometi-
dos no TEA.

É importante ressaltar que o conhecimento clínico das múltiplas 
maneiras pelas quais o TEA pode se manifestar é essencial, pois o 
diagnóstico tardio trás seria complicações. O acompanhamento 
em equipe multidisciplinar para eficácia do diagnóstico precoce e 
intervenção adequada é primordial para o desenvolvimento da criança.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

E diante do que foi exposto, constatou-se que as manifestações 
comportamentais aos sons não estão correlacionadas à hipersensibilida-
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de das vias auditivas, mas sim à dificuldade de processamento superior 
que envolve sistemas inúmeras vezes alterados em pacientes com TEA.   

Constatou-se que cerca de 90% dos autistas têm alterações 
sensoriais, quanto a hipersensibilidade auditiva com uma prevalência 
que varia de 15% até 100%. Grande parte das pesquisas evidenciadas 
demonstraram que as alterações sensoriais são comuns e geralmente 
desvalidam as crianças com TEA, porém não são específicas do au-
tismo. Os resultados observados também apontam que a intervenção 
fonoaudiológica de forma precoce traz menos prejuízo ao desenvolvi-
mento auditivo, de linguagem e de várias outras habilidades que de-
pendem da audição.

Diante das questões levantadas neste estudo, algumas ques-
tões precisam ser respondidas, por exemplo, como são caracterizados 
os achados psicoacústicos de crianças com TEA? perante o exposto, 
verificou-se que há escassez de artigos e similaridades direcionadas 
aos aspectos da sensibilidade auditiva.

O presente estudo ocasionou um maior conhecimento sobre 
a hipersensibilidade auditiva, porém outros estudos ainda se fazem 
necessários, principalmente na literatura brasileira, a fim de conhecer 
melhor o funcionamento da sensibilidade nessas populações.
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CAPÍTULO 7

INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM APRAXIA DE FALA 
INFANTIL (AFI) NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISMO (TEA)

Majory Pontes do Nascimento1 
Raimunda Maia de Sousa2 

Aulisâgela da Silva Queiroz3 
Joab de Souza Arouche4

RESUMO: O transtorno do espectro autista (TEA) é uma condição 
comportamental, que apresenta conjuntura enigmática de fatores re-
levantes no desenvolvimento neurológico, a qual congrega dificulda-
des em trocas de experiências, acessibilidades, condutas repetitivas 
e limitadas. A apraxia de fala infantil, é um distúrbio neurológico motor, 
o qual, a criança apresenta dificuldades para elaborar palavras, se-
quenciá-las e desenvolver de forma correta e no tempo previsto. OB-
JETIVO: Apresentar a atuação fonoaudiológica, junto a equipe mul-
tidisciplinar em portadores do espectro autista, com apraxia de fala 
infantil. METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão bibliográfica explo-
ratória, de caráter integrativo. Na qual foi desenvolvida uma vasta pes-
quisa com embasamento cientifico através de dados, Google Acadê-
mico; SciElo; PubMed; Lilacs; RESULTADOS: Mediante análise de 46 
autores encontrados, 7 falam da intervenção fonoaudiológica, 6 discor-
rem sobre o Transtorno do Espectro Autista, 8 sobre Apraxia de Fala 
Infantil, 4 falam da importância da equipe multidisciplinar, 4 sinalizam 
sobre o diagnóstico precoce, 17 se referem de maneira peculiar sobre 
a intervenção fonoaudiológica. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Em obser-
vância a frequência de AFI em TEA, e a importância do diagnóstico 
precoce, ponderando a neuroplasticidade infantil. Os estudos denotam 
a relevância da atuação fonoaudiológica, nas disfunções de articula-
1  Graduanda do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário-FAMETRO, e-mail: 
majoryppontes@gmail.com;    
2  Discente do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário-FAMETRO, e-mail: 
raimhaya@hotmail.com;    
3  Docente orientadora: Atualmente é docente do Instituto Metropolitano de Ensino – 
IME, e-mail: auly.queiroz@gmail.com   
4  Coorientador/Coordenador do Curso de fonoaudiologia – joab.arouche@fametro.
edu.br 
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ção fonatória, contribuindo na promoção de aquisição de habilidades 
motoras e cognitivas e propiciando melhor qualidade de vida. Entretan-
to essa pesquisa contribuiu para a ciência a qual tornou-se relevante a 
comunidade acadêmica, por se tratar de um assunto escasso em meio 
as demais fontes de estudos voltados para essa linha de pesquisa.
Palavras-chave: Autismo; Apraxia; Fonoaudiologia; Intervenção; Fa-
mília.  
 
1 INTRODUÇÃO 

O Transtorno do espectro autista, é um distúrbio neurológico, 
do desenvolvimento infantil, caracterizado por subdesenvolvimentos 
em funções básicas de socialização e comunicação (MERGL; AZONI, 
2015). Que acomete o desenvolvimento neuropsicomotor, que congre-
ga diversas disfunções de aspectos sensorial, emocional, linguagem, 
cognitivo, adaptativo e motor (MACHADO, 2015). O TEA apresenta 
uma pluralidade sistemática no quadro sintomatológico, que consti-
tuem o grau de severidade do transtorno (FARIA et al, 2018).  

A apraxia, é designada como um distúrbio motor da fala, que 
apresenta desordem praxias, fomentada pela incapacidade neurológi-
ca de programar os movimentos articulatórios (VERDU et al, 2015). 
Postergando a aquisição dos fonemas e o desenvolvimento da fala, 
essa dificuldade aumenta o sofrimento da criança, por não conseguir 
se expressar, interferindo na vida social e no desenvolvimento global. 
Perdura-se a adversidade no ato de diferir a apraxia de fala infantil 
de um transtorno do desenvolvimento da linguagem, e suas diferen-
tes formas de se manifestarem na criança com transtorno do espectro 
autismo. Potencializando a importância da promoção de assessoria 
e monitoramento aos caracteres segmentais e suprassegmentais da 
fala, para favorecer o diagnóstico (SOARES et al, 2017).  

O fonoaudiólogo é um profissional capacitado a avaliar, diag-
nosticar, habilitar e reabilitar a comunicação humana e intervir nas alte-
rações fonoaudiológicas (RIBEIRO et al, 2017). Diante disso, a avalia-
ção da apraxia de fala infantil no paciente autista, é realizada através 
de protocolos padronizados traduzidos, e de avaliação profissional 
subjetiva comportamental, que visam qualificar a capacidade motora 
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da fala da criança (SOARES et al, 2017).  Este estudo teve como obje-
tivo pesquisar a atuação do fonoaudiólogo, junto à equipe multiprofis-
sional, em indivíduos com transtorno do espectro do autismo, apráxi-
cos, com diagnóstico diferencial precoce, e intervenção harmonizada, 
com o transtorno factual. Além de analisar a prevalência de apraxia em 
pacientes com autismo, destacando possíveis atrasos na fala infan-
til, e verificar as técnicas de intervenção fonoaudiológicas aplicadas. 
Realizou-se uma revisão bibliográfica exploratória, de caráter integra-
tivo.  Na qual foi desenvolvida uma vasta pesquisa com embasamento 
científico, através de dados Google Acadêmico; SciElo; PubMed; Li-
lacs. Verificou-se a apraxia oral em portadores do espectro autista. 
Foram selecionados a princípio artigos empíricos acerca do Autismo, 
distúrbio motor da fala, e atuação fonoaudiológica mediante os trans-
tornos presentes no autismo. O critério de exclusão foram artigos pu-
blicados antecedentes ao ano de 2015.  

A partir disso, é nítido a importância de haver uma intervenção 
fonoaudiológica nas crianças com deficiência do transtorno do espec-
tro autismo com apraxia de fala infantil, tendo como base um diagnósti-
co precoce, o qual, junto a família e equipe multidisciplinar contribuem 
para o bom desempenho dos pacientes em busca de sua qualidade de 
vida. Por se tratar de um assunto escasso nossa proposta, tem como 
pretensão de não apresentar um conhecimento pronto e acabado a 
respeito dos resultados apresentados, mas sim, de ser algo que a cada 
dia possa contribuir com a ciência e sociedade, na busca do desenvol-
vimento da fala da criança com deficiência do transtorno do espectro 
autista com apraxia de fala infantil.   

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A metodologia desta pesquisa caracteriza-se uma revisão bi-
bliográfica de caráter integrativo, mediante investigações de estudos 
literários, que visam descrever as particularidades e os caracteres que 
diferem o transtorno espectro autista e da apraxia de fala infantil, as-
sim como, investigou-se os prognósticos pós terapia fonoaudiológica 
e a relevância da atuação fonoaudiológica no desenvolvimento global 
infantil.  
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Para fundamentação teórica foi implementada perquirições nas 
bases de dados, com prevalência no Google acadêmico; SciElo e Pub-
Med e acervo bibliográfico pessoal.  Com objetivo de captar maior nú-
mero de obras literárias disponíveis nas bases de dados, constituiu-se 
a triagem dos seguintes descritores em saúde, enfatizando-se: autis-
mo, apraxia, fonoterapia, fonoaudiologia.  

Os critérios de inclusão, foram estudos empíricos acerca do 
distúrbio motor da fala, relatores dos aspectos fisiológicos e comporta-
mentais de portadores do autismo, e indicadores de atuações terapêu-
tica fonoaudiológica, utilizou-se como fator de exclusão artigos publi-
cados antecedentes ao ano de 2015, estudos que abrangem temáticas 
incompatíveis com o objetivo geral.  

Instaurou-se um obstáculo, mediante, ao limitado conteúdo 
disponível nas bases de dados e na literatura nacional que abordem 
a intervenção fonoaudiológica em casos de apraxia de fala infantil 
em autistas. No qual, existem estudos que são privativos e reque-
rem remuneração para ter acesso. Assim como, a exclusividade de 
uma obra literária.   

Por meio do estudo das teorias dos autores sobre a intervenção 
fonoaudiológica em apraxia de fala infantil no transtorno do espectro 
autista, a qual é a proposta desta pesquisa. Observa-se que há poucos 
estudos voltados para esse campo de pesquisa. Pois, dos 46 autores 
encontrados, 7 falam a respeito da intervenção fonoaudiológica, 6 dis-
correm sobre o Transtorno do Espectro Autismo, 8 sobre a Apraxia de 
fala infantil, 4 demonstram a importância da equipe multidisciplinar, 4 
sinalizam sobre o diagnóstico precoce, 17 se referem de maneira pecu-
liar sobre a intervenção fonoaudiológica. No entanto, por mais que seja 
escasso estudos sobre a referida pesquisa, alguns estudos explanam 
a respeito da participação do fonoaudiólogo no tratamento de apraxia 
de fala infantil em crianças com o transtorno do espectro autismo. 

3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
3.1 Transtorno do espectro autista (TEA)   

O Transtorno do espectro autista, é um distúrbio neurológico, 
do desenvolvimento infantil, caracterizado por subdesenvolvimentos 
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em funções básicas   de socialização e comunicação (MERGL; AZONI, 
2015). Que acomete o desenvolvimento neuropsicomotor, que congre-
ga diversas disfunções de aspectos sensorial, emocional, linguagem, 
cognitivo, adaptativo e motor (MACHADO, 2015).    

De etiologia desconhecida, estudos denotam uma prematuri-
dade do sistema límbico (SL), responsável por sistematizar respostas 
emocionais, comportamentais, e do processamento da memória (JE-
SUS, 2016). Sob análise de tomografias, computadorizada, observa-se 
deformidades no córtex cerebral, sistema ventricular e cerebelo (SILVA 
et al, 2021). Minimizando a recepção e emissão de impulsos nervosos, 
os quais originam e regem os movimentos voluntários relacionados a 
sensibilidade e a motricidade.    

Considera-se alteração central do autismo (SOUZA; NUNES, 
2017). Qualificando a hipersensibilidade, a qual, a criança evita conta-
to, ou  onde a mesma apresenta um rebaixamento de percepções  do 
estímulo sensorial, caracterizado pelo conjunto de sintomas de com-
portamentos inadequados e muitas vezes perigosos, diferenciando 
sua forma de brincar, extrema ou pouca força física, ignorar fome ou 
sede, isolamento social,  insensibilidade a dor, equilibram-se nos mó-
veis, vestem-se de forma inapropriada, seletividade alimentar por tex-
turas, sabor ou temperatura exclusivas, resistência ao toque, fascínio 
por luzes e objetos giratórios. Assim como, apresenta déficit motores, 
tais como, balançar constantemente as mãos, andar nas pontas dos 
pés, instabilidade ao sentar-se, déficit neuromuscular. 
  
3.2  Apraxia de fala infantil  

Apraxia de fala infantil (AFI) é um transtorno neurológico motor, 
que desencadeia a dificuldade voluntária de coordenar a articulação da 
fala e sequenciar os fonemas, comprometendo a execução dos sons, 
apesar de a criança compreender e querer se expressar verbalmente 
(VERDU et al, 2015). Caracterizado por imprecisões no desempenho 
durante a execução das vogais e consoantes, ecolalias, metástases 
(GUBIANI; PAGLIARIN; SOARES, 2015). Portanto, a capacidade neu-
romotora é adquirida progressivamente, de acordo com o processo de 
maturação do sistema nervoso central, apesar de ser influenciada pela 
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hereditariedade e de fatores ambientais a qual a criança é exposta 
(CORRÊA; CAMPOMORI; MARTIGNAGO, 2016).    

No entanto, o sistema sensório-motor organiza os reflexos pri-
mitivos e posturais, propiciando os movimentos voluntários (PEROVA-
NO et al, 2018). No qual, proporciona a criança a obtenção de compe-
tências da praxia oral. A neurofisiologia da fala depende da harmonia 
entre as aptidões motoras e processamento cognitivo (GIANNECCHÍ-
NI; FERNANDES; MAXIMINO, 2016). Entende-se que, o sistema esto-
matognático, possui estruturas que desempenham funções essenciais 
na fonação (SILVA et al, 2019). As alterações nesse sistema favorecem 
o desequilíbrio postural e morfológico, limitando o desempenho mio-
funcional, interferindo na fonação, visto que a fala depende da coor-
denação e do planejamento da motricidade oral (GUBIANI; CARLI; 
SOARES, 2015). Crianças com apraxia de fala, tendem a apresentar 
clareza na compreensão da conversa, e dificuldade para se expressar, 
portanto, há indícios de apraxia de fala no decorrer do desenvolvimen-
to linguístico. (NAVARRO; SILVA; BORDIN, 2018).   

3.3 Equipe multidisciplinar  

Tendo como suporte a participação de uma equipe multidisci-
plinar no tratamento da criança portadora do transtorno do espectro 
autista com apraxia de fala, torna-se indispensável, pois quando se tra-
balha um todo o processo se torna mais favorável aos resultados que 
se espera (FERRO, 2020). Fazem parte dessa equipe alguns profissio-
nais como: Fonoaudiólogos, Psicólogos, Fisioterapeutas, Neuropedia-
tras, Dentistas e outros que forem necessários no acompanhamento 
da criança com necessidades de um acompanhamento mais preciso. 
Quando não há essa participação o processo fica restrito a poucos 
resultados (LOUREIRO et al, 2019). Pois o maior apoio é o familiar, 
equipe de saúde e educação, dentro dessa equipe se apresenta os 
profissionais que irão desenvolver seus trabalhos em busca de uma 
boa qualidade de vida de seu paciente.    

Sabe-se que, apesar de haver um grande número de crianças 
com TEA, nosso país não oferta na rede pública de todos os esta-
dos equipes multidisciplinar para assim haver um atendimento mais 
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humanizado os quais envolvem os profissionais aptos na assistência 
das necessidades dessas crianças que precisam o quanto antes de 
uma intervenção terapêutica (PORTOLESE, 2017). Mesmo sendo uma 
grande realidade essa falta de cuidado, com as pessoas que neces-
sitam desse apoio quanto aos tratamentos, as quais precisam de um 
acompanhamento que envolva uma equipe multidisciplinar, nosso país 
não está estruturado para desenvolver esse tipo de atendimento tão 
importante para nossas crianças (LOVATO, 2018).   
 
3.4  A importância do diagnóstico precoce
   

O diagnóstico precoce, é uma forma mais eficaz que possibilita 
a um tratamento adequado e, com possibilidades de se ter um resul-
tado positivo no tratamento da apraxia infantil nos portadores de TEA 
(BERNAL, 2018). Diante do diagnóstico, é possível serem desenvol-
vidos planos fonoaudiológicos os quais possam agregar desenvolvi-
mentos e habilidades no desenvolvimento da fala infantil (SEGEREN, 
2019). Pois é, por meio dele que se iniciam as estratégias e metodolo-
gias que venham a favorecer o despertar das habilidades neurológicas 
motoras no paciente com necessidades de reabilitação motoras.   

Neste sentido, a falta de um diagnóstico precoce acarreta em 
perdas, pois os pais ou responsáveis pelas crianças com esse tipo de 
deficiência, ficam desorientados sem saber o que fazer com sua crian-
ça. Por que, eles não possuem um diagnóstico certo, que o leve a ter 
uma base do que fazer para ajudar sua criança (BATTISTELLO, 2019). 
Portanto, essa certeza da existência de um problema mais delicado e 
complexo, deve ser tratada com mais urgência e clareza, para assim, 
ser possível um tratamento digno e de qualidade na vida da criança 
portadora de TEA com AFI (NETO; CORRÊA; SOUZA, 2018). 
   
3.5  Intervenção fonoaudiológica   

A equivalência de sintomatologia do atraso de fala apresentada 
em pacientes autistas apráxicos, coalescem a relevância da avaliação 
e intervenção fonoaudiológica, rastreando o fator originário do trans-
torno, que abrangem as dificuldades nas posturas motoras corporais, 



TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 118

específicas e finas (MARTINS, 2018). As avaliações diagnósticas pra-
ticadas em conjunto, neuropediatras ou psicólogos e viabilizam enca-
minhamentos para as áreas específicas (FERNANDES; FICHMAN; 
BARROS, 2018; PESSIM; RODRIGUES, 2015).  

Por tratar-se de um distúrbio motor que afeta o desenvolvimen-
to da fala, o profissional capacitado para avaliar, diagnosticar e deter-
minar o plano de tratamento é o fonoaudiólogo. Este profissional deve 
ter experiência e conhecimento nas áreas de linguagem infantil, motri-
cidade orofacial e distúrbios motores da fala (RIBEIRO, 2019).   

Portanto, Pereira ressalta que: 

Para o diagnóstico da Apraxia de fala é preciso uma Avaliação 
Fonoaudiológica Detalhada e completa e que contemple os se-
guintes aspectos: anamnese com a família, avaliação da lingua-
gem oral em todos os níveis  (vocabulário, fonologia, aspectos 
morfossintáticos  (gramaticais ), uso funcional da comunicação 
,aspectos discursivos, avaliação dos aspectos fonéticos-fonológi-
cos (sons da fala), avaliação da maturidade simbólica (brincadei-
ras), avaliação da motricidade orofacial, avaliação das apraxias 
orais e verbais, essa avaliação dos aspectos relacionados à 
alimentação (mastigação, consistência, hábitos alimentares). 
Outros aspectos como: coordenação motora, aspectos da inte-
gração sensorial, aspectos comportamentais, emocionais e cog-
nitivos também devem ser observados (2019, p. 08). 
  

A assistência fonoaudiológica aos pacientes TEA, se faz neces-
sária para possibilitar um prognóstico positivo (NETRVAL; FERNAN-
DES, 2015). Visto que se trabalha mediante a execução de protocolos 
investigativos das vertentes de habilidades e inabilidades apresenta-
das pela criança (TAMANAHA; CHIARI; PERISSINOTO, 2015). Utiliza-
-se protocolos de avaliação orofacial, que visam perquirir os aspectos 
anatômicos e fisiológicos (MIGUEL, 2017). O protocolo observacio-
nal comportamental (PROC), explora o desenvolvimento linguístico e 
intelectual (HOMEM, 2021). Através da análise audiológica comporta-
mental e eletrofisiológica é possível qualificar a sensibilidade auditiva 
periférica e inspecionar a integridade da via auditiva, a começar no 
nervo auditivo até o tronco encefálico, possibilitando a avaliação do 
processamento auditivo central (KAMITA et al, 2020). Para a obtenção 
diagnóstico e desenvolvimento de estratégias terapêuticas assertivas, 
possibilitando benefícios ao paciente.  
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O PROMPT (Prompts of Restructuring Oral Muscular Phone-
tic Targets), implementa recursos excitantes sensitivos, para estrutu-
ração de vias motoras e sensoriais com finalidade produzir o controle 
motor da fala (GIUSTI, 2020). O sistema de intervenção DTTC (Dy-
namic Temporal and Tactile cuing integral stimulation), implementa ar-
quétipo de movimento articulatório (KUNG; RUGAS, 2021).  

Por intervenção da terapia ABA - Applied Behavior Analysis, 
contíguo ao PAD (Programa de Aprendizagem e Desenvolvimento) 
alicerçam a terapia cognitiva comportamental, suscitando o alcance 
de aptidões, por intermédio do provimento e restrição sensorial (OLI-
VEIRA; SANT’ANNA, 2020). Método da boquinha, oportuniza iniciação 
da leitura e escrita por meio de fonovisualização que abrange fonemas 
e grafemas, favorecendo conscientização fonoarticulatória e facilita   
alfabetização, conforme diz Jardini (2015, p. 09).   

A fonoterapia ostenta um destaque favorável, no processo de 
avaliação e na intervenção dos distúrbios comportamentais, disfun-
ções cognitivas, alterações sensoriais, elementos de fala segmentais, 
suprassegmentais, na motricidade orofacial e promoção da linguagem 
(GUBIANI; PAGLIARIN; SOARES, 2015). Assim como, nos transtor-
nos fonológicos, no desenvolvimento da fala, distúrbios de comunica-
ção verbal e no desenvolvimento global de portadores do TEA aprá-
xicos (NAVARRO, 2016).  Avaliação de habilidades audiológicas, 
recorrendo a audiometria tonal, exames eletrofisiológicos da audição, 
Potencial Evocado Auditivo do tronco encefálico (PEATE) (TORRES, 
2019).  

A observação do processamento auditivo central (PAC), oportu-
niza a investigação de aspectos que intervém na aquisição da lingua-
gem, fala, leitura, escrita, bem como alterações cognitivas (SANTOS 
et al, 2015). O processo de produção da fala, requer uma dinâmica de 
multíplices processos neurológicos: estruturação conceitual, concep-
ção e expressão simbólica; planificação motora da fala; e a capacidade 
de articulação (GIANNECCHINI; FERNANDES; MAXIMINO, 2016).  

O sistema estomatognático é substancial, bem como, a inte-
gridade dos órgãos fonoarticulatórios, como também, a sistematiza-
ção e intangibilidade nos elementos   fonológicos e fonéticos (GUBIA-
NI; CARLI; SOARES, 2015). Acredita-se que a praxia verbal é adquirida 
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através da reciprocidade e inter-relação com o interlocutor falante, e 
necessita plenitude cognitiva, fisiológica, neurológica (GIANNECCHI-
NI; FERNANDES; MAXIMINO, 2016).  

Subside mediante as referências semelhantes de caracteres do 
Tea e da apraxia, a indispensabilidade de análise do sistema sensó-
rio motor, observado resistência para deglutir, articular, tanto quanto, 
na hipo e hipersensibilidade oral (MARTINS, 2018).   

Nesse sentido Fisch diz que: 

Na avaliação de crianças com autismo que têm déficits de plane-
jamento motor, é importante reconhecer que as habilidades de 
planejamento motor são apenas um dos domínios que podem 
impactar a comunicação. Fatores cognitivos, sociais, emocio-
nais e linguísticos também impactam a competência comunica-
tiva (2019, p. 317).   
  

A Fonoaudiologia trabalha com o objetivo de promover a in-
tegração sociocomunicativa, do indivíduo portador do TEA, e na ha-
bilitação da neuro funcionalidade e no desenvolvimento funções lin-
guísticas, estimulando a neuroplasticidade da criança (OLIVEIRA et 
al, 2018). Para propiciar autonomia e qualidade de vida ao paciente 
autista apráxico.
    
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Serão apresentados abaixo em forma de quadro os resultados 
dos artigos que compõem esta pesquisa. Os quais foram selecionados 
por terem em seus estudos bibliográficos assuntos voltados para a in-
tervenção fonoaudiológica em apraxia de fala infantil no transtorno do 
espectro autista, de modo que obtivemos poucas publicações. Sendo 
três livros e um artigo relacionados ao tema. No entanto, encontrou-se 
autores que obtiveram em seus escritos correlação com o tema em 
estudo, os quais serão aqui apresentados tabela 1.

Portanto, está fundamentado por meio dos relatores nomeados 
e pesquisa nas bases de dados, institui-se os resultados atribuídos 
no quadro com os autores que tratam diretamente com a temática em 
questão. 
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Tabela 1- Intervenção fonoaudiológica em Apraxia de fala infantil no 
transtorno do espectro autismo. 

OBRA AUTOR ANO CITAÇÃO 

Como tratar Apraxia 
de fala da infância

Fish, Mara-
ret A 2019

Na avaliação de crianças com autis-
mo que têm déficits de planejamento 
motor fatores cognitivos, sociais lin-
guísticos, podem impactar a comuni-
cação […] 

Apraxia de fala em 
crianças de 4 a 7 

anos diagnosticadas 
no transtorno do 
Espectro Autista: 

Avaliação de quatro 
paciente 

Martins, 
Fernanda 

Cristina Reis 
Marli 

2018
Transtorno do Espectro apresentam 
dificuldades na fala semelhantes a 
alterações práticas [...] 

Apraxia de fala na 
infância  

Santos, Ana 
Leal dos; 

Paula, Antô-
nio Leonardo 

2019
Os princípios para a intervenção nos 
casos de Apraxia devem ser nortea-
dos por: seleção dos fonemas e pala-
vras-alvo [...] 

Guia prático de 
conscientização 

da apraxia de fala 
infância 

Pereira, 
Luciana 

Mendonça 
Dinoá 

2019
O profissional capacitado para ava-
liar, diagnosticar e determinar o plano 
de tratamento é o fonoaudiólogo [...] 

PROMPT inter-
vention for chil-
dren with se-
vere speech 

motor delay: a rando-
mized control trial 

Namasi-
vayam, Ara-
vind K.  et al 

2021
Estudo randomizado de controle 
apontam eficácia dos Prompts para 
Reestruturação de Alvos Fonéticos 
Musculares Orais […] 

Novo Alfabetização 
com Boquinhas 

Jardini, 
Renata Sa-
vastano R.; 
Guimarães, 

Viviani. 

2015
Um trabalho direcionado à aquisição 
da leitura e escrita, por meio da abor-
dagem direta ao Sistema de Escrita 
Alfabética […] 

A importância da 
perícia médica na 

avaliação da criança 
com necessidades 

educativas especiais 
e tratamento multi-

disciplinar  

Oliveira, 
Vivian 

Ribeiro Gon-
galves de; 

SANT’ANNA, 
Jorge Elias 

de. 

2020 [...] O ABA consiste em ensinar habili-
dades, em etapas […] 

Fonte: Autores, (2021).

Algumas propostas apresentam mecanismos que possam ser 
usados nas terapias por meio de protocolos que visam observar o com-
portamental e linguístico do paciente. Os quais têm a linguagem como 
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forma de um desenvolvimento social e integrativo, de modo que a tera-
pia fonoaudiológica contribui de maneira favorável para o bom desem-
penho da linguagem, pois trata diretamente da patologia em questão, 
reforçando a necessidade de um diagnóstico precoce para trabalhar 
diretamente os aspectos apresentados na criança. 

Dentro do estudo desenvolvido há os que de alguma forma retra-
tam sobre a equipe multidisciplinar, a assistência familiar, o diagnóstico 
precoce e principalmente a intervenção fonoaudiológica no tratamento 
do paciente. Pois cada um desenvolve seu papel em busca de qualidade 
de vida para quem está necessitando de tratamento fonoaudiológico.  

Dentro da proposta apresenta-se o uso dos protocolos nas te-
rapias, demonstrando o funcionamento favorável ao tratamento, pois a 
flexibilidade de cada um ajuda na abordagem do paciente a utilizar a 
forma de se comunicar pertencendo assim ao fonoaudiólogo ficar aten-
to para entender e assim estabelecer um contexto com o significado a 
fala da criança e sua funcionalidade. 

Para crianças autistas com apraxia de fala infantil as quais têm 
poucas habilidades orais, as terapias fonoaudiológicas voltadas para 
essa dificuldade se apresentam como uma ferramenta promissora em 
seu tratamento. Possibilitando assim o aumento do discurso, mesmo 
que seja de forma sutil, pois alguns autores mostram que é possível 
trabalhar a linguagem da criança, embora a longo prazo, as terapias 
trarão resultados satisfatórios no desenvolvimento da fala espontânea.  

Fish (2019), ostenta múltiplos parâmetros referentes a avalia-
ção motora da fala, a nível de sistema de planejamento motor, quanto, 
a programação das sequências de movimentos da fala, bem como, 
engloba a compilação de como tratar a apraxia de fala infantil, no trans-
torno do espectro autismo. 

Martins (2018), discorre sobre a relevância da avaliação, bem 
como, a intervenção fonoaudiológica, em pacientes Tea com simila-
ridade e indicativos de apraxia a qual, retrata a observância, que o 
apráxico manifesta o anseio de se expressar verbalmente, porém é 
inábil ou dificultoso a programação de articulação, que compreendem 
as estruturas oromiofuncionais. 

Jardini; Guimares (2015), no exemplar alfabetização com bo-
quinhas, instituído na fonoaudiologia, expõe o método fonovisuoarticu-
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latório, que estimula a consciência fônica, facultada pela propriocep-
ção fonoarticulatória, estímulos visuais e estratégias acústicas.  

Santos; Paula (2019), na obra apraxia de fala na infância, em 
observância ao desenvolvimento da fala e da comunicação consolida 
o expressivo prestígio da intervenção fonoaudiológica nos aspectos de 
avaliação, intervenção, aos genitores, cuidadores e responsáveis. 

Pereira Araújo (2019), no guia prático de conscientização da 
apraxia de fala na infância, apresenta a politização descritiva de no-
menclatura, sintomatologia, diagnóstico e   tratamento fonoaudiológico 
adequado, em observância a faixa etária e a severidade do distúrbio. 

Namasivayam et al (2020), salienta a efetividade no tratamento, 
por meio do PROMPT, em crianças com diagnóstico de apraxia, porém 
denota a dificuldade de encontrar estudos voltados para a temática.  

Oliveira; Sant’Santana (2020), Verner, (2017), expõem a tera-
pia, applied behavioral analysis (ABA) como instrumento de delineação 
do tratamento de crianças com Tea, na qual estabelece elaboração 
de plano terapêutico adaptado, para a promoção de habilidades 
sociocomunicativas e motoras.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como base nas investigações efetuadas, é plausível afirmar a 
importância da atuação fonoaudiológica em apraxia de fala infantil. Con-
forme foi salientado, mediante a homogeneidade de sintomatologias 
presentes nos pacientes com transtorno do espectro autismo e apráxi-
cos, observado que o paciente TEA frequentemente dispõe de um atra-
so de linguagem, determinando um tardio diagnóstico factual distúrbio. 

O tratamento de AFI tem como desígnio a comunicação humana 
com regulamentos de desenvolvimento motor, o método PROMPT, que 
denota ser um alicerce, por ter a finalidade de organizar os pontos arti-
culatórios, uma vez que a criança desconhece os parâmetros do sistema 
de articulação. A conduta abrange elementos físico-sensoriais, (visão, 
audição, tato, paladar, olfato e equilíbrio), bem como, cognitivos-linguís-
ticos, sociocomunicativo e emocionais, dentre os outros métodos abor-
dados. Os quais facilitam a intercomunicação, assim como, melhoria no 
desenvolvimento global e na promoção de melhor qualidade de vida. 
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CAPÍTULO 8

UMA REVISÃO LITERÁRIA SOBRE AS DIFICULDADES AO 
ACESSO A FONOAUDIOLOGIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

(SUS) NO BRASIL

Luana Silva Lima1

Samara Monteiro de Melo2

Aulisângela da Silva Queiroz3

Joab de Souza Arouche4

RESUMO: O Sistema Único de Saúde (SUS), é um dos maiores sis-
temas de saúde pública do mundo. É através desse sistema que os 
cidadãos brasileiros, possuem acesso universal a vários tipos de aten-
dimentos, de forma gratuita, respeitando seus princípios de equidade 
e descentralização dos serviços. Vale ressaltar, que importantes espe-
cialidades, ainda não são oferecidas pelo SUS. O serviço de assistên-
cia em fonoaudiologia, necessita ser inserido no SUS com mais efeti-
vidade, para que os indivíduos tenham acesso a esses serviços, para 
que a população possa desempenhar suas funções fisiológicas e cum-
prir com seu papel na sociedade. OBJETIVO: Apresentar as principais 
dificuldades ao acesso a fonoaudiologia no Sistema Único de Saúde 
(SUS). METODOLOGIA: Este artigo trata-se de um estudo de revisão 
integrativa de literatura, argumentativa e descritiva com o intuito de 
mostrar as dificuldades e acessibilidades do atendimento Fonoaudio-
lógico no SUS. Foram utilizados a busca de dados as plataformas: 
Google acadêmico, National Library of Medicine - PUBMED e Scientific 
Electronic Library Online - SCIELO. RESULTADOS: Os dados contri-
buíram para apresentar as principais dificuldades de acesso ao serviço 
de fonoaudiologia no SUS, sendo assim, foram analisadas 68 publica-
ções das bases de dados, sendo que, somente 6 estavam relaciona-
das com a temática e fizeram parte da composição dessa pesquisa. 
1 Discente do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fametro – samara-
33melo@gmail.com
2  Discente do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fametro – luana.lulu@
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CONCLUSÃO: Tendo em vista que foi possível analisar as principais 
dificuldades de acesso dos pacientes ao serviço de fonoaudiologia, 
inserido no SUS, tais dificuldades são prejudiciais aos usuários, que 
necessitam desses serviços de assistência diferenciados da equipe 
multiprofissional. É necessário que mais pesquisas sejam realizadas 
nessa temática, para que sempre haja uma discussão sobre as formas 
que a fonoaudiologia está inserida na saúde da população brasileira.
Palavras-chave: Fonoaudiologia; SUS; Dificuldade de acesso aos 
serviços de saúde.

1 INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS), é um plano elaborado pelo 
governo brasileiro, que entrou em vigor desde a reforma da Constitui-
ção Federal Brasileira, Lei 8.080 em 1988.  Nos artigos 196, 197, 198, 
199 e 200 encontraremos a obrigação do Estado em prover o acesso 
às ações e serviços de saúde, o que significa que todos os indivíduos 
brasileiros possuem acesso livre e gratuito nesse sistema, sem a ne-
cessidade de pagar pelos serviços que lhe forem prestados. A intenção 
do governo federal de inserir o SUS na legislação, era de inspirar valo-
res de democracia, igualdade e emancipação (PAIM, 2018).

Diante disso, a principal finalidade do SUS, está na efetivação 
de políticas de promoção, recuperação e proteção de saúde, de forma 
ampliada, pois a saúde no Brasil era vista somente como o estado de 
“não doença”. 

O serviço de fonoaudiologia está inserido na saúde pública bra-
sileira, desde o fim da década de 70, e assim, esses profissionais estão 
diretamente envolvidos nos programas desenvolvidos pelo governo, 
em puericultura, saúde do adolescente, saúde da mulher, saúde do 
trabalhador e saúde do idoso (RELLY et.al., 2018).

Apesar desse serviço ficar famoso entre a década de 70 e 80, 
o número de profissionais envolvidos na saúde pública ainda era pe-
queno, pois a grande parte ainda pertencia aos serviços de reabilitação 
hospitalares e em ambulatórios de saúde mental. As doenças da fala 
passaram a ser estudas na década de 80, sendo assim, o reconheci-
mento desse profissional cresceu, sendo que na época, várias propos-
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tas foram feitas para inserção do profissional de fonoaudiologia no ser-
viço público de saúde, possibilitando a atenção a saúde da população 
de forma multiprofissional (RELLY et.al., 2018).

O acesso ao serviço de fonoaudiologia no SUS está diretamen-
te envolvido com a divulgação do serviço, aspectos econômicos, so-
ciais, políticos, técnicos e organizacionais. Esse acesso limitado aos 
serviços, pode ocasionar problemas à população e desequilíbrio de 
saúde. Estudos recentes no Canadá, demonstraram que 41% da po-
pulação, espera cerca de 2 meses para realizar uma consulta com 
serviço especializado em saúde (RECH et.al., 2020).

Apesar de poucos estudos na área cerca de 38,8% dos brasi-
leiros desenvolvem doenças da fala e motricidade orofacial, isso pode 
corroborar para que o serviço de fonoaudiologia possa estar disposto 
de forma gratuita aos usuários do SUS, para reabilitação de distúrbios 
da linguagem oral e escrita, audição, voz, motricidade orofacial e disfa-
gia orofaríngea (RECH et.al., 2020).

O SUS é um sistema de saúde, criado para fornecer serviços 
gratuitos a todos, entretanto, existem muitas limitações de acesso a 
esses serviços, em que os usuários ficam expostos e podem contrair 
muitas doenças, devido à falta de prevenção e promoção de saúde. 
Sendo assim, o serviço de fonoaudiologia, que está diretamente envol-
vido na prevenção de doenças da fala, disfagia e perda da motricidade 
orofacial é um serviço essencial à saúde, mas ainda é um serviço es-
casso.

O objetivo geral deste trabalho foi apresentar as principais di-
ficuldades de acesso a fonoaudiologia no SUS. A metodologia deste 
trabalho se identifica como uma revisão integrativa de literatura e do-
cumental, em que as obras elegíveis para essa pesquisa, foram devi-
damente buscadas em artigos, sites e plataformas online de confiança.  
Consequentemente, gerando uma compilação de autores que discu-
tissem sobre as principais dificuldades que o usuário do SUS possui, 
para ter acesso ao serviço de fonoaudiologia. Os dados foram coleta-
dos nas plataformas: Google acadêmico, National Library of Medici-
ne - PUBMED e Scientific Electronic Library Online – SCIELO, com a 
utilização dos descritores “Fonoaudiologia”, “Sistema Único de Saúde” 
e “Acesso aos serviços de saúde” (FIOCRUZ, 2018).
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Os dados demonstraram que existe uma forte presença do fo-
noaudiólogo nos serviços de saúde privados no Brasil, e que os ser-
viços fonoaudiológicos no serviço público é muito limitado, em decor-
rência do pouco investimento feito pelos governos. Tendo em vista que 
foi possível analisar as principais dificuldades de acesso do paciente 
ao serviço de fonoaudiologia, inserido no SUS, tais dificuldades são 
prejudiciais ao usuário, que necessita desses serviços de assistência 
diferenciados da equipe multiprofissional. 

As principais dificuldades encontradas pelos usuários estão re-
lacionadas com a falta de informação sempre insuficiente para quem 
busca o serviço que é ofertado. Além disso, outros profissionais de 
saúde como médicos, geriatras e ortodontistas, não fazem encaminha-
mentos para que os pacientes tenham acessos e conhecimentos dos 
serviços de fonoaudiologia. Deve existir mais incentivos à população, 
para procurar por esse profissional, seja em educação em saúde, seja 
por direcionamentos de outros profissionais.

É necessário que mais pesquisas sejam realizadas nessa 
temática, para que sempre haja uma discussão, sobre as formas que a 
fonoaudiologia está inserida na saúde da população brasileira, e assim 
poderem conhecer os serviços de fonoaudiologia.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A seguinte pesquisa, é de caráter descritivo e abordagem qua-
litativa, e se caracteriza como uma revisão integrativa de literatura, 
argumentativa e descritiva com a finalidade de aprofundar os conheci-
mentos sobre a atuação fonoaudiológica no Sistema Único de Saúde. 

A pesquisa é composta por trechos retirados da Cartilha SUS, 
de contribuição da Fonoaudiologia, site do Conselho Federal de Fo-
noaudiologia (CFFa) e artigos retirados de plataformas de dados on-
line: Google acadêmico, National Library of Medicine - PUBMED e 
Scientific Electronic Library Online - SCIELO. Os artigos selecionados, 
possuem ano de publicação entre 2017 e 2021, todos publicados em 
língua portuguesa do Brasil, com textos completos e que estivessem 
dentro da temática de dificuldades de acesso ao serviço de fonoaudio-
logia no SUS.
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No total foram encontrados 63 artigos relacionados ao tema pro-
posto, mas após a aplicação dos filtros, apenas 6 (seis) artigos foram 
selecionados para compor a pesquisa, e serviram como norteadores 
para os resultados esperados. Após a seleção, os artigos foram lidos 
e analisados, para que os pesquisadores pudessem estabelecer suas 
eventualidades e realizar a combinação de informações dos autores.

Como critérios de exclusão, foram utilizados os artigos com pu-
blicação abaixo de 2017, com textos publicados em língua estrangeira, 
textos incompletos, TCC’s, monografias, teses, dissertações e outras 
revisões de literatura.  

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Serviço de fonoaudiologia no Sistema Único de Saúde
 

O Sistema Único de Saúde (SUS), é a principal porta de entra-
da para os cidadãos brasileiros terem acesso aos serviços de saúde, 
de forma totalmente gratuita. Sabe-se que os serviços oferecidos pelo 
SUS, estão inseridos principalmente em estratégias de prevenção de 
doenças e na promoção de saúde. O SUS garante principalmente a 
inserção da comunidade nas decisões de saúde, além de garantir um 
atendimento integral e universal para todos (GOMES; SCHRER; AR-
DENGHI, 2020).

No Brasil, o serviço de fonoaudiologia foi inserido na saúde pú-
blica, na década de 70, o que demonstrou o reconhecimento dessa 
categoria profissional, e aproximando cada vez mais os usuários dos 
tratamentos fonoaudiológicos. Tendo em vista que, o profissional de fo-
noaudiologia, atua de forma autônoma nos sistemas de saúde, estabe-
lecendo propostas de tratamentos em programas de saúde, elaboran-
do ações, adotando medidas cabíveis e procurando soluções (RELLY 
et.al., 2019).

No século passado, a inserção do fonoaudiólogo no SUS, ainda 
era escasso, somente a partir da década de 80, em que as doenças 
da comunicação começaram a ser mencionadas como recorrentes em 
países como Estados Unidos e Canadá, que o Ministério da Saúde 
(MS), resolveu reorganizar as práticas de cuidados de fonoaudiologia, 
e incentivou a elaboração de novos programas em que os usuários pu-
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dessem receber assistência em saúde para fala, audição e deglutição 
(FARIAS et.al., 2020).

Na formação do fonoaudiólogo, ações de educação multidisci-
plinar, métodos e técnicas inovadoras e que sejam de baixo custo para 
a realidade pública, devem ser estudadas e elaboradas, para incenti-
var que os acadêmicos tenham noção da realidade do SUS. Os incenti-
vos aos profissionais, estão voltados para a visão do usuário como um 
ser complexo, que deve ser avaliado como um todo, em seu contexto 
econômico, social, físico e mental (SOUSA et.al., 2017).

Atualmente, no SUS, o profissional de fonoaudiologia está in-
serido no sistema de saúde, operando ativamente nos setores de pue-
ricultura, pediatria, saúde do adolescente, saúde do idoso, saúde do 
trabalhador e saúde da mulher. Além disso, esse profissional também 
está atuando na rede de educação, seja estadual ou municipal, atuan-
do em escolas e creches, o que demonstra uma evolução na fonoau-
diologia em saúde pública (NASCIMENTO; NAKAMURA, 2018).

3.2 Dificuldades de acesso ao serviço de fonoaudiologia no SUS

O acesso aos serviços de saúde, está diretamente relacionado 
com as ofertas que o usuário tem disponibilidade, depende de como 
os governos das Unidades Federativas realizam a administração dos 
programas e desimpedimento de profissionais e serviços. Isso indica, 
que a efetividade dos serviços, só pode ser avaliada, de acordo com a 
utilização dos pacientes (SILVA et.al., 2021).

Quase todos os problemas que implicam as dificuldades de 
acesso à fonoaudiologia, estão relacionados com as desigualdades 
sociais, que estão associados com as regiões onde os indivíduos re-
sidem, pois, cada Estado, possui suas particularidades de acesso aos 
serviços de saúde. Sabe-se que os indivíduos que residem nas gran-
des cidades, possuem mais facilidade de acesso, diferente dos indiví-
duos que estão situados em regiões agrícolas e rurais (RECH et.al., 
2020).

Além dos problemas organizativos, os acessos aos serviços de 
saúde possuem características econômicas, políticas, sociais e técni-
cas. Os serviços, somente podem ser avaliados, em decorrência de 
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pesquisas e estudos feitos nessa área. Deste modo, resultados pro-
missores podem resultar no reconhecimento real, de cada população 
inserida em cada região do Brasil (SILVA et.al., 2020).

No Brasil, as dificuldades de acesso atingem não somente os 
usuários do SUS, mas também, os clientes de planos de saúde da rede 
privada. Em uma pesquisa epidemiológica, foi possível observar que 
cerca de 30,8% da população do estado do Rio de Janeiro, desenvolve 
problemas de fala e comunicação, problemas esses que necessitam 
de tratamento fonoaudiológico, que disponibiliza estratégias de recu-
peração e reabilitação em saúde (SANTOS et.al., 2017).

A escassez da fonoaudiologia nos serviços de saúde, ainda 
é um problema mundial, e que precisa de mais investimento, plane-
jamento e organização dos governos responsáveis por serviços de 
saúde. Sabe-se que várias políticas públicas em saúde, estão sendo 
desenvolvidas nos últimos 10 anos para assegurar que a população 
tenha acesso aos serviços de fonoaudiologia, visando principalmente 
acesso aos usuários residentes em regiões rurais (CARDOSO; LU-
CHESI, 2019).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa feita nas bases de dados, resultou em apenas 6 
(seis) artigos para compor os resultados. A tabela 1, apresenta a sínte-
se dos artigos que foram incluídos na revisão, sendo estes separados 
em colunas na seguinte ordem: título, autor, ano, base de dados, me-
todologia e resultados.

Tabela 1 – Síntese dos estudos incluídos na revisão. Manaus (AM), 
Brasil, 2021.

Obra Ano Autor  Citações

Assistência fonoaudiológi-
ca no sus: a ampliação do 
acesso e o desafio de supe-
ração das desigualdades

2017 MIRAN-
DA et.al.

Persiste uma má distribuição da 
assistência e de fonoaudiólogos no 
país, evidenciando a necessidade 
contínua de discussões sobre o 
acesso.

Fonoaudiologia na Atenção 
Básica no Brasil: análise da 
oferta e estimativa do déficit

2018 VIEGAS 
et.al.

Os resultados sugerem um proces-
so de consolidação da inserção do 
fonoaudiólogo na Atenção Básica.
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Atividades do fonoaudiólo-
go do Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família e Aten-
ção Primária (NASF-AP) na 
perspectiva do apoio matri-
cial

2021
MEDEI-

ROS 
et.al.

Os autores sugeriram mais educa-
ção permanente e participação da 
gestão na mediação dos conflitos 
interpessoais em fonoaudiologia.

Correlação entre aspectos 
de satisfação e o trabalho 
de fonoaudiólogos de uma 
rede de saúde auditiva

2017

ESCAR-
CE; 

LEMOS, 
CARVA-

LHO.

O estudo verificou de forma po-
sitiva a assistência prestada por 
fonoaudiólogos de uma Rede de 
Saúde Auditiva.

Fonoaudiologia no Sistema 
Único de Saúde 2018

NASCI-
MENTO; 
NAKA-
MURA

É possível observar que não 
há lógica na distribuição dos 
profissionais, havendo relação 
inversamente proporcional entre o 
porte dos municípios.

Atuação do profissional e 
desafios da prática fonoau-
diológica na rede do SUS

2018
CHIO-

DETTO; 
MALDO-
NADE,

A inserção do fonoaudiólogo é sig-
nificantemente maior na atenção 
secundária do que nos outros ní-
veis de atenção à saúde

Fonte: Autores, (2021).

No estudo realizado por Chiodetto e Maldonade (2018), um es-
tudo realizado com profissionais de fonoaudiologia, em uma unidade de 
saúde pública, no interior do Estado de São Paulo. Os pesquisadores 
utilizaram um questionário para entrevistar os funcionários, e dentre as 
principais ressalvas, foi possível observar que existem muitos desafios 
para realização da assistência fonoaudiológica no Sistema Único de 
Saúde (SUS), como por exemplo a escassez dos recursos de saúde, 
como a demanda de exames de nasolaringoscopia gravada e a res-
sonância magnética (RM) com sedação, para diagnóstico diferencial.

Além disso, observa-se que os usuários do SUS, desistem 
constantemente dos atendimentos, em decorrência de longa perma-
nência em filas. Sem mencionar, que a grande maioria dos programas 
de saúde do SUS, são voltados para assistência médico-centradas, 
em que o paciente se consulta diretamente com o médico especialista, 
sem necessidade de intervenção da equipe multiprofissional (CHIO-
DETTO; MALDONADE, 2018).

No estudo de Nascimento e Nakamura (2018), realizado em 
uma unidade básica de saúde no estado de São Paulo, os pesquisa-
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dores realizaram levantamento de dados secundários, com análise de 
prontuários e arquivos de pacientes, além de realizarem entrevistas 
com fonoaudiólogos da unidade. Observou-se que o principal proble-
ma de acesso ao serviço de fonoaudiologia na unidade, era com rela-
ção à falta de investimentos da prefeitura do estado, para realização 
de educação permanente e educação em saúde para a comunidade.

A partir da realização da educação continuada, os profissionais 
de saúde, que fazem parte da equipe multiprofissional, ficam cientes 
da função do fonoaudiólogo na unidade. Com a educação em saúde 
para a comunidade, realizada pelo fonoaudiólogo, seria possível que 
a comunidade, reconhecesse o papel do profissional, e quais os tipos 
de problemas de saúde, poderiam ser resolvidos com a consulta de 
fonoaudiologia (NASCIMENTO; NAKAMURA, 2018).

Na pesquisa realizada por Escarce, Lemos e Carvalho (2017), 
com 27 fonoaudiólogos que fazem parte do programa de saúde Rede 
de Atenção à Saúde Auditiva, observou-se que os profissionais de 
fonoaudiologia não possuem sequer reconhecimento de políticas de 
recursos humanos, assim como existem divergências entre políticas 
salariais, perspectivas de atuação do profissional no SUS, sem espaço 
físico e rotina de trabalho. Esses fatores influenciam diretamente no 
interesse da população em atuação profissional na área, assim como 
na falta de informação sobre o papel do fonoaudiólogo no SUS.

Para Medeiros et.al. (2021), existe uma falha grave no dimen-
sionamento de profissionais de fonoaudiologia no SUS. Com essa es-
cassez de fonoaudiólogos no SUS, é impossível a realização de ações 
às políticas de saúde vigentes por demandas excessivas. Isso gera 
impacto, diretamente na identidade profissional do fonoaudiólogo, sem 
contar com a falta de investimento em gerenciamento de recursos hu-
manos para a profissão. 

Todavia, na pesquisa feita por Miranda et.al. (2017), uma aná-
lise feita em bancos de dados do SUS, para averiguar a presença de 
fonoaudiólogos atuantes nas unidades de saúde no estado do Rio de 
Janeiro, nota-se que ainda existe pouco investimento de infraestrutura 
interna, tendo em vista poucos profissionais de fonoaudiologia parti-
cipantes ativos do SUS, entre o ano de 2010 e 2015, sendo a grande 
maioria, atuantes nas regiões de grandes centros urbanos.
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Isso indica que existe uma má distribuição de profissionais na 
rede pública de saúde, não somente na região sudeste, mas em ou-
tras regiões do Brasil como Norte e Nordeste. Essa má distribuição de 
profissionais, vai contra um dos princípios do SUS, a descentralização, 
em que se faz necessário que exista acesso aos serviços de saúde em 
todas as extremidades do país, de forma universal e integral (MIRAN-
DA et.al., 2017).

No estudo de Viegas et.al. (2018), os autores relatam que exis-
te um déficit na assistência fonoaudiológica no Brasil, devido à falta de 
investimento do governo em mais oferta de empregos na área, que ain-
da existe pouco incentivo à população na procura desse profissional. 
Sendo assim, observa-se que não existe inserção do fonoaudiólogo na 
Rede de Atenção Básica, acarretando em desigualdade na distribuição 
em território nacional.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabe-se que, o serviço de fonoaudiologia é necessário em pre-
venção de doenças da voz, fala e audição, por isso sem acesso à essa 
categoria profissional, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 
poderão desenvolver várias doenças que irão interferir na qualidade de 
vida e qualidade profissional dos mesmos. 

Observou-se que, vários fatores podem ser influentes nas di-
ficuldades de acesso à fonoaudiologia, mas o principal, é a falta de 
informação que a população possui sobre essa assistência diferencia-
da, tendo em vista que grande parte dos programas de saúde, estão 
voltados para consultas médicas e tratamentos sem envolvimento da 
equipe multiprofissional. 

É notável, que existe falha no acesso à informação dos usuários, 
falta de investimento em educação continuada e saúde. Esses pontos 
podem interferir diretamente nas dificuldades de acesso ao serviço de 
fonoaudiologia. Deve haver, portanto, mais investimento em cargos, 
programas de saúde e acesso à informação.
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CAPÍTULO 9

ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM PACIENTES DISFÁGICOS 
DECORRENTES DA RESSECÇÃO DE CARCINOMAS ORAIS

Helen Maria Silva1

Lana Thaís Araújo Brito2

Aulisangela da Silva Queiroz3

Joab de Souza Arouche4

RESUMO: A atuação da fonoaudiologia em pacientes disfágicos decor-
rentes da ressecção de carcinomas orais é um tratamento que requer 
uma atenção minuciosa, devido as cirurgias totais ou parciais da língua 
serem realizadas, o paciente poderá encontrar dificuldades alimenta-
res, o que acaba comprometendo a deglutição típica deste indivíduo, 
sendo necessário a intervenção de um de uma equipe multidisciplinar 
contando principalmente com a ajuda do profissional de fonoaudiologia 
que ajudará o paciente a alimentar-se de maneira eficaz sem riscos 
de broncoaspiração. OBJETIVO: Esclarecer a respeito da atuação fo-
noaudiológica em casos de disfagias decorrentes de carcinomas orais, 
ressaltando sobre a importância deste profissional dentro da equipe 
multidisciplinar. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de revi-
são bibliográfica, de cunho qualitativo, onde as fontes de dados foram 
extraídas das plataformas digitais Scielo, Google Acadêmico, Acervo 
bibliotecário e revistas, onde analisaram-se artigos científicos no pe-
ríodo de 2005 à 2021. RESULTADOS: Foram analisadas 23 obras, 
sendo 20 artigos científicos e 3 acervos bibliotecários relacionados a 
atuação do fonoaudiólogo no âmbito hospitalar atendendo pacientes 
disfágicos, incluindo disfagia pós carcinoma oral, dentre eles apenas 
07 serviram como principais norteadores para os resultados satisfató-
rios da pesquisa. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O tratamento fonoau-
diológico em pacientes oncológicos disfágicos é bastante minucioso 
e requer profissionais capacitados para atender a esse público, já que 
1 Discente do curso de Fonoaudiologia da Faculdade Metropolitana de Manaus, Fametro. E-mail: 
portelahelen18@gmail.com;
2 Discente do curso de Fonoaudiologia da Faculdade Metropolitana de Manaus, Fametro. E-mail: 
lanaraujobrito@gmail.com;
3 Docente do curso de Fonoaudiologia e orientadora. E-mail: auly.queiroz@gmail.com;
4 Docente do curso de Fonoaudiologia e orientador. E-mail: arouchejoab16@gmail.com;



TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 144

esses pacientes são submetidos a métodos agressivos como a quimio-
terapia, radioterapia e cirurgias, dependendo do estágio da doença. 
Mediante esses fatores é possível perceber que, pacientes submetidos 
a tratamentos intensivos têm mais chances de desenvolver disfagia 
orofaríngea mecânica. Portanto a pesquisa é importante para a con-
tribuição científica pois destaca o fonoaudiólogo como um profissional 
importante na equipe multidisciplinar.
Palavras-chave: Disfagia; Câncer; Oral; Língua; Fonoaudiologia; Tra-
tamento.

1 INTRODUÇÃO

O câncer é considerado um problema de saúde pública, sendo 
está uma patologia que mais atinge a população brasileira (ONCO-
GUIA, 2021; ALVES; MAGALHÃES; COELHO, 2017). Está entre o 6º 
lugar no ranking de doenças que mais matam no mundo, dentre os 
diversos tipos de cânceres encontram- se as neoplasias de cabeça e 
pescoço (OPAS, 2018). Só no brasil são diagnosticadas 43 mil pes-
soas a cada ano, sendo as regiões sudeste, centro-oeste e nordeste 
as mais afetadas pelo tumor (INCA, 2020).

Devido às ocorrências de câncer de boca, e o pouco conhe-
cimento da população em relação a isto (AQUINO et al, 2015), acre-
dita-se que podemos trazer o assunto em pauta para destacar a im-
portância do caso, identificando problemas futuros, e principalmente 
alertando a população quanto a esta problemática, conscientizar apon-
tando como ocorre e quais as indicações para que ocorra um câncer 
de boca e suas consequências a saúde humana, como também o seu 
tratamento. Ao retratar sobre o assunto, considera-se que os casos 
possam ser amenizados, que as pessoas tenham uma melhor qualida-
de de vida, se privando de situações como esta, e evitando hábitos que 
não são nada saudáveis para si mesmas. A assistência ao paciente 
oncológico de cabeça e pescoço é realizada por uma equipe multidis-
ciplinar composta por profissionais de diversas áreas com atuações 
específicas, como dentistas, nutricionistas, enfermeiros, assistentes 
sociais, psicólogos, cirurgiões de cabeça e pescoço, como também on-
cologistas (ONCOGUIA, 2015). Dentre os profissionais que compõem 
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a equipe, destaca-se o fonoaudiólogo desempenhando importante pa-
pel, reabilitando as funções orais, de deglutição, voz, e funções esto-
matognáticas. O acompanhamento pela fonoaudiologia inicia-se ainda 
no pré-cirúgico com orientações, e nos pós com a reabilitação oromio-
glossofacial. Portanto, a proposta de atuação fonoaudiológica consiste 
primeiramente na inserção do fonoaudiólogo dentro da equipe multi-
disciplinar, pois é ele que atua nos casos de pacientes que possuem 
complicações na alimentação oral, geralmente pacientes oncológicos 
possuem disfagias mecânicas, sendo assim, é essencial a participação 
deste profissional na equipe multidisciplinar trabalhando para a melho-
ria de qualidade de vida e segurança da alimentação oral do indivíduo. 
A atuação do especialista é realizar a anamnese, a avaliação clínica, 
reabilitação, buscando a diminuição do risco de pneumonia aspirativa 
e principalmente redução do tempo de internação. O profissional ca-
pacitado pode fazer a utilização de avaliação clínica e complementar 
com exames de videofluroscopia da deglutição que tem como objetivo 
encontrar manifestações disfágicas. 

O estudo tem sua importância pois, pontua um assunto que 
é pouco discutido por profissionais da saúde. Mediante a isto, ao en-
fatizar sobre o assunto acredita-se que o mesmo contribuirá para a 
ciência, ressaltando sobre a grande importância de um profissional fo-
noaudiólogo em casos de câncer de boca. Pois devido ao pouco co-
nhecimento social sobre o assunto, pode-se ver que a disfagia é algo 
desconhecido para a sociedade, e estes não sabem a que profissional 
recorrer para o tratamento da reabilitação. 

Desta forma, buscamos frisar sobre a atuação fonoaudiológica 
hospitalar em pacientes disfágicos acometidos pelo câncer oral. Enfa-
tizando a importância do profissional fonoaudiólogo na reabilitação da 
dificuldade em deglutir com segurança. 

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica por meios 
de levantamentos de artigos científicos voltados para atuação do fo-
noaudiólogo, desde o início do tratamento até as intervenções mais 
severas. Onde foram realizadas buscas nas bases de dados Scielo, 
Google Acadêmico, Acervo bibliotecário, e revistas entre os anos de 
2005 a 2021. Utilizando determinados critérios de inclusão como: dis-
fagia, câncer, oral, língua; fonoaudiologia, tratamento.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo iniciou-se no mês de março de 2021, com 
a montagem do projeto, e se estendeu até o mês de novembro com a 
idealização do mesmo. Trata- se de uma pesquisa bibliográfica des-
critiva de cunho qualitativo onde foram realizados levantamentos de 
artigos científicos publicados entre os anos de 2005 à 2021 nas bases 
de dados, Scielo, Google acadêmico, acervo bibliotecário e revistas, 
para o critério de inclusão foram selecionados artigos que incluíssem o 
trabalho fonoaudiológico em pacientes com câncer oral no tratamento 
de disfagias. Utilizando-se de palavras chaves tais como: disfagia, oral, 
língua, fonoaudiologia, tratamento. 

A população alva deste estudo são pacientes que foram sub-
metidos a ressecções de carcinomas orais e que decorrentes desta 
ação, vieram desenvolver disfagia mecânica orofaríngea, evidencian-
do a importância do cuidado profissional da área hospitalar com enfo-
que principal do fonoaudiólogo na equipe multidisciplinar.

Foram incluídos no total de 23 artigos, onde apenas 07 servi-
ram como norteadores para pesquisa, evidenciando a importância do 
profissional fonoaudiólogo na equipe multidisciplinar, e foram excluídos 
artigos onde não foram evidenciados problemas que propusessem a 
participação do fonoaudiólogo na reabilitação oncológica ou que não 
abordassem sobre o tema proposto.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Carcinoma oral e suas complicações no sistema estomatog-
nático

O câncer oral também conhecido como câncer de boca ou lá-
bio, é um tumor maligno que afeta as estruturas bucais, como céu da 
boca (palato duro), gengiva, bochechas, lábios onde ocorrem geral-
mente nas bordas, junção do palato duro e mole, ou no terço posterior 
da língua (INCA,2020). 

Segundo a MSD pessoas que têm carcinoma oral de células 
escamosas, 95% são tabagistas e/ou consumem álcool. Um dos maio-
res fatores para câncer de boca é fazer uso de tabaco e/ou álcool, ou 
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ter alguma infecção pelo HPV que também contribui significativamen-
te para o desenvolvimento de câncer oral (SIMONATO; MIYAHARA, 
2007). É importante mencionar que os tumores de boca se manifestam 
com maior incidência no sexo masculino (BEHLAU et al, 2005).

A intervenção para o tratamento dos casos de neoplasias, en-
globa a radioterapia ou cirurgia, podendo também ter a combinação 
de ambas (ONCOGUIA, 2018) e esse tratamento pode ocasionar alte-
rações no sistema estomatognático, especificamente nas funções de 
mastigação, fala e deglutição devido as resseções realizadas no trata-
mento (SANTOS; LACERDA, 2020).

Uma das sequelas da radioterapia é o trismo que é uma dis-
função que envolve os músculos de deglutição, o paciente com trismo 
tem uma certa limitação de abertura de boca (SANTOS; LACERDA, 
2020), outro fator encontrado é a xerostomia basicamente conhecida 
como falta de saliva, que se dá no início das sessões de radioterapia 
(CUNHA et al, 2020), além disso pode-se encontrar casos em que o 
paciente apresente mucosites, que é a inflamação da parte interna da 
boca e da garganta, causando um desconforto no processo de degluti-
ção e fala do indivíduo (ONCOGUIA, 2013). 

Mediante a isto, ambas as sequelas encontradas contribuem 
para o processo de disfagia no paciente, pois compromete a deglutição 
típica do mesmo (CUNHA et al, 2020), se o paciente não consegue 
abrir a boca sentindo um desconforto ao fazer isso, é natural que este 
evitará de passar por isto, evitando até mesmo de comer, além disso é 
essencial ter uma boa salivação para a formação do bolo alimentar, e a 
xerostomia é uma sequela comum neste caso (MENEZES et al, 2014). 

Outro fator, é o processo de inflamação na cavidade oral em 
que o paciente se sente desconfortável ao engolir o alimento e fazer 
a formação do bolo alimentar (HIROTA; MIGLIARI; SUGAYA, 2006), 
mediante a isto o fonoaudiólogo ajudará na reabilitação dos músculos 
que fazem parte da mastigação e deglutição do paciente, ajudando na 
melhora dos casos de disfagia.

3.2 Disfagia decorrente do tratamento de carcinoma oral

Segundo (MARQUES et al, 2017) a disfagia se apresenta como 
um sintoma aparentemente comum em pacientes oncológicos, especi-
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ficamente em indivíduos com carcinoma oral. Ela é definida como uma 
dificuldade em deglutir alimentos, seja ele sólido ou líquido, podendo 
estar presente em qualquer fase da deglutição, como na preparatória, 
oral ou faríngea, podendo afetar totalmente a qualidade de vida do pa-
ciente, por conta das mudanças dos hábitos alimentares.

O tratamento para pacientes oncológicos orais, consiste em ra-
dioterapia e/ou cirurgia, dependendo do estágio em que o câncer é 
encontrado e a sua localização. Sendo o cirurgião de cabeça e pesco-
ço o profissional indicado para a tomada de decisão deste tratamento 
(ONCOGUIA, 2018).

Por conta da exposição ao tratamento invasivo, os pacientes 
acabam tendo alterações tanto na fala quanto na deglutição, que tem 
um papel imprescindível na hidratação e nutrição do paciente, que são 
fatores essenciais para o ser humano (SANTOS; LACERDA, 2020). 

Mediante o tratamento submetido para o paciente, como a qui-
mioterapia e radioterapia, podem ocasionar distúrbios na função da ca-
vidade oral, o que contribui significativamente para o desenvolvimento 
de disfagia.

Podem ser citadas as mucosites que é a inflamação da mu-
cosa oral, levando a perda de paladar, conhecida como disgeusia, a 
xerostomia que é redução da quantidade de fluxo salivar decorrente 
da radioterapia, a hipersensibilidade dentária e/ou infecções fúngicas 
(PAIVA et al, 2010).

Portanto, as intervenções que os indivíduos são submetidos 
são extremamente invasivas o que leva os pacientes a desenvolverem 
disfagia orofaríngea.

3.3 Fonoterapia na disfagia do paciente oncológico oral

Embora exista pouca atuação fonoaudiológica no âmbito hos-
pitalar e poucas praticas terapêuticas para este meio, os profissionais 
da fonoaudiologia que possuem capacitação para o tratamento de 
disfagia orofaríngea, exercem um papel importante em pacientes que 
venham adquirir distúrbios da deglutição, pois o mesmo atua desde o 
início do tratamento do indivíduo, com avaliações para que o paciente 
não venha ter complicações durante o decorrer de seu tratamento, pois 
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é comum que pacientes submetidos as cirurgias possam ter complica-
ções clínicas (TURRA et al, 2011).

A reabilitação da deglutição do paciente oncológico para o fo-
noaudiólogo, não só possibilita uma reintegração nutricional quanto 
também social, pois reabilita não só as funções da deglutição (que 
é essencial para o ganho nutricional), quanto também a fala (que é 
algo importante no convívio social, pois sem a comunicação, seja ela 
gestual ou oralizada é praticamente impossível compreender o outro).

O protocolo mais utilizado para a investigação de disfagias é 
o PARD (Protocolo Fonoaudiológico de Avaliação do Risco para Dis-
fagia), ele é realizado em 3 etapas e é aplicado por um fonoaudiólogo 
capacitado, são elas: teste de deglutição da água, teste de deglutição 
de alimentos pastosos, classificação do grau de disfagia e condutas 
(PADOVANI et al, 2007).

Os itens avaliados no teste de deglutição da água são: escape 
oral anterior, tempo de trânsito oral, refluxo nasal, número de degluti-
ções, elevação laríngea, ausculta cervical, saturação de oxigênio, qua-
lidade vocal, tosse e engasgo (PADOVANI et al, 2007).

A segunda parte do protocolo – Teste de Deglutição de Alimento 
Pastoso consiste em: Observar se há resíduo em cavidade oral após 
a deglutição e tempo de trânsito oral, pôr fim a terceira parte do proto-
colo – Classificação do Grau de Disfagia e Condutas – é composta por 
cinco níveis de classificação da disfagia e três tipos de condutas, ba-
seados na Escala de Gravidade e Resultados da Disfagia e na Escala 
de Gravidade da Disfagia.

Outro protocolo utilizado é o FOIS (Functional Oral Intake Sca-
le) controle que demonstra a eficácia terapêutica em disfagia, onde o 
fonoaudiólogo verá se houve melhora ou piora quanto ao quadro do 
paciente (FURKIM; SACCO, 2008). É como um marcador que mostra 
a progressão segura do paciente mediante a dieta por via oral.

A escala FOIS, contém informações do paciente, como nome 
idade, gênero, se há doença de base, a data de avaliação e possível 
data de alta fonoaudiológica, o tempo de terapia e os números de ses-
sões realizadas, se houve intercorrências durante a terapia como piora 
clínica ou rebaixamento de consciência, as condições respiratórias do 
paciente, se ele tem traqueostomia + válvula de fala ou se a respiração 
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é ar ambiente. A escala, é separada em níveis, de 1 a 7, onde 1 signifi-
ca que o paciente não se alimenta por via oral (ou seja, na escala é um 
dos níveis menos elevado), e 7 significa que o paciente alimenta-se por 
via oral total sem nenhum tipo de restrição (o nível mais avançado), e 
com base nisso marcamos a numeração em que o paciente estava an-
tes da terapia Fonoaudiológica, e em que nível ele se encontra depois 
da terapia, tendo uma base de como anda o progresso dessa terapia.

Em relação as terapias existem poucos achados bibliográficos, 
porém podemos citar a posturas de cabeça ou mudanças de posição 
para uma deglutição mais segura, que servem para aqueles pacientes 
que conseguem realizar uma alimentação oral, no caso dos pacientes 
que não se alimentam por via oral é indicado o uso de sondas (CA-
LHEIROS; ALBUQUERQUE, 2012).

Vale ressaltar que o fonoaudiólogo é um profissional que coo-
pera na qualidade de vida do paciente, oferecendo-o estratégias que 
melhorem o processo de deglutição, linguagem e respiração, fazendo 
o possível para que o paciente consiga alimentar-se por via oral e sem 
riscos de broncoaspiração (CALHEIROS; ALBUQUERQUE, 2012), 
ajudando a promover uma melhor qualidade de vida para este indiví-
duo para que ele se sinta seguro ao se alimentar (VIEIRA,2011). Além 
de proporcionar uma readaptação da fala para o mesmo, já que sabe-
mos que ambas as funções são afetadas quando falamos em câncer 
oral (JUNIOR et al, 2013.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisados determinados artigos científicos, onde foram 
identificados alguns estudos sobre a atuação do fonoaudiólogo nos 
casos de disfagia, contribuindo assim, para os objetivos da pesquisa. 
Conforme a análise da tabela 1.
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Tabela 1. Atuação fonoaudiológica nos casos de disfagia.
Obra Autor Ano Citação

Sequelas da radioterapia 
em câncer de cabeça e 
pescoço e sua relação 
com a fonoaudiologia

SANTOS; 
LACERDA. 2020

[...] O fonoaudiólogo nos últimos 
dez anos, tem se tornado impor-
tante no âmbito hospitalar, con-
tribuindo de forma preventiva e 
intensiva [..].

Acompanhamento fo-
noaudiológico nas difi-

culdades alimentares no 
câncer infanto-juvenil: 
uma série de casos.

WAGNER; 
ETGES; 

BARBOSA.
2020

[...] O fonoaudiólogo que atua 
em distúrbios alimentares deve 
sempre melhorar a relação do 
paciente com a boca, este pro-
fissional tem um papel determi-
nante na reconstrução do prazer 
alimentar [...].

Programa terapêutico 
fonoaudiológico para 
abertura de boca em 
pacientes com câncer 

de boca e orofaringe em 
radioterapia adjuvante: 

estudo piloto.

MARRAFON, 
et al. 2018

[...] A intervenção fonoaudioló-
gica durante a radioterapia ad-
juvante permite a identificação 
precoce de eventual redução de 
abertura de boca. Esse fato cor-
robora a proposta do presente 
estudo e justifica indicação de 
programa terapêutico fonoaudio-
lógico [...].

Atendimento fonoaudio-
lógico para pacientes em 
cuidados paliativos com 

disfagia orofaringea.

SANTOS; 
MITUUTI; 
LUCHESI.

2020
[...] As principais intervenções fo-
ram ajuste nas consistências das 
dietas e manobras compensató-
rias [...]

Biofeedback eletromio-
gráfico no tratamento 

das disfunções orofaciais 
neurogênicas: revisão 

sistemática de literatura.

FREITAS, 
et al. 2016

[...] A terapia fonoaudiológica 
nas alterações do sistema esto-
matognático tem como objetivo 
maior o restabelecimento das 
funções de respiração, mastiga-
ção, deglutição e fala [...].

Eletroestimulação neuro-
muscular na reabilitação 
da disfagia orofaríngea.

GUI-
MARÂES; 
FURKIM; 

SILVA.
2012

[...] Eletroestimulação neuromus-
cular (EENM), considerada uma 
técnica não invasiva, aplicada 
através de eletrodos de forma 
transcutânea. Considerada um 
dos recursos terapêuticos atuais 
para a disfagia orofaríngea, com 
a finalidade de promover movi-
mentação suprahióidea, laríngea 
e para o favorecimento da con-
tração dos grupos musculares 
envolvidos diretamente com a 
deglutição [...].
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O grau de melhora das 
funções estomatognáti-
cas sob o ponto de vista 
do paciente submetido a 
tratamento do câncer de 
boca no Hospital Araújo 
Jorge quanto à reabilita-

ção fonoaudiológica.

OTAVIANO, 
Rubia de 
Oliveira.

2011

[...] Após a liberação médica, 
inicia-se a terapia fonoaudiológi-
ca, os pacientes são orientados 

para a prática de exercícios 
de voz e motricidade oral para 
que, dentro das possibilidades 
e de acordo com as estruturas 

lesionadas e o tamanho da 
ressecção, possam apresentar 
progresso na reabilitação fo-
noaudiológica de dificuldades 
alimentares e de comunicação 

[...].
Fonte: Autores, (2021).

Santos; Lacerda, defende que o profissional da fonoaudiologia 
deve estar inserido na equipe multidisciplinar para atuar de forma pre-
ventiva e intensiva, ou seja, na atenção primária junto à população, 
orientando as formas de prevenções de cânceres orais, alertando para 
a detecção precoce e suporte para indivíduos que venham desenvol-
ver carcinomas orais, contudo este profissional se faz presente tam-
bém na atenção especializada, neste caso ele participa mais da vida 
de um paciente oncológico, pois o fonoaudiólogo está inserido desde o 
diagnóstico até o tratamento cirúrgico ou clínico.

Para complementar os argumentos do autor acima Wagner; Et-
ges; Barbosa, ressalta que os efeitos colaterais decorrentes dos trata-
mentos, podem prejudicar o estado nutricional e a qualidade de vida do 
paciente, uma vez que o indivíduo exposto a esses tratamentos inva-
sivos possa sofrer alterações no paladar, podendo ou não ser encon-
trado mucosites orais, casos de xerostomia e principalmente disfagia. 
Ambos os artigos, destacam a importância da inserção do fonoaudió-
logo quando se refere a disfagia, pois o mesmo se faz presente dentro 
da equipe multiprofissional para avaliar a suspeita destes casos de dis-
fagia orofaríngea, é importante compreender que o profissional realiza 
avaliações estruturais e funcionais dos órgãos fonoarticulatórios, além 
de fazer uma avaliação clínica da deglutição.

Marrafon et al, afirma e destaca a importância do profissional 
da fonoaudiologia dentro do âmbito hospitalar atuando no tratamento 
de pacientes que precisam de atendimento fonoaudiológico, realizando 
principalmente terapias em pacientes pós cirúrgicos de ressecções  de 
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carcinomas orais, o mesmo criou um programa miofuncional para au-
mento de abertura de boca, onde constam terapias com as seguintes 
manobras: 1° investigar se o paciente possui dificuldades significativas 
para abertura de boca e em seguida realizar as terapias de laterização 
mandibular, protusão mandibular, tração com dedos e em seguida tra-
ção com espátula, que são realizadas de 2 a 9 sessões, dependendo 
do estado clínico do paciente.

Santos; Mituuti; LuchesI, buscam em sua obra evidenciar as 
manobras realizadas por profissionais da fonoaudiologia em pacientes 
com disfagias, onde relatam que o primeiro passo é realizar a coleta de 
dados do paciente, em seguida são realizadas avaliações funcionais 
da deglutição, após isto é analisado se o paciente demonstra um bom 
vedamento labial, e se este consegue formar o bolo alimentar, além de 
verificar o tempo de trânsito oral lento ou adequação.

Após as avaliações estruturais e funcionais de órgãos fonoarti-
culatórios, é realizado a intervenção terapêutica fonoaudiológica con-
forme a necessidade e sinais clínicos que o paciente apresentar duran-
te as avaliações. 

De forma geral, as terapias foram aplicadas quanto as altera-
ções de consistências e volumes dos líquidos e alimentos, para pro-
mover manobras de proteção das vias aéreas como: fonoterapia de 
limpeza de resíduos após a deglutição, exercícios oromiofuncionais, e 
vocais além da estimulação sensorial.

Para compreender a idéia dos autores acima, FREITAS et al, 
ressalta que as terapias fonoaudiológicas tem um papel importante, 
pois visa reabilitar ou habilitar alterações funcionais, além de preve-
nir possíveis disfunções estomatognáticas. O autor defende o uso do 
biofeedback eletromiográfico, que pode ser utilizado em casos de ten-
são muscular, o exame possibilita quantificar a função da musculatura, 
onde tem uma eficácia terapêutica significativa em casos de distúrbios 
orofaciais como (mastigação, fonação, deglutição e fala). 

Freitas et al, ainda fala sobre três tipos de manobras que aju-
dam no processo de deglutição, são elas: manobra de Mendelsohn, 
a qual se demonstra apropriada no que diz respeito as funções dos 
músculos levantadores da laringe, onde é possível medir o pico de 
elevação da laringe durante a deglutição, ela tem basicamente o obje-
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tivo de maximizar a elevação de laringe como também a abertura da 
transição faringoesofágica. Outra manobra supracitada é a manobra 
de Masako, geralmente utilizada para o aumento de movimentação da 
parede posterior da faringe durante o processo de deglutição, nessa 
manobra o paciente é instruído a prender a língua entre os dentes inci-
sivos, e realizar a deglutição. A última manobra é de Shaker, onde visa 
aumentar a eficiência dos mecanismos de proteções das vias aéreas, 
além de melhorar a elevação laríngea. 

O estudo em si evidencia que as terapias fonoaudiológicas com 
biofeedback e as terapias convencionais associadas em conjunto nos 
casos de disfagia, demonstraram melhoras superiores na qualidade 
de vida do indivíduo, tendo resultados satisfatórios, ressaltando que a 
reabilitação da disfagia orofaríngea se utiliza de manobras protetoras 
e facilitadoras da deglutição, exercícios vocais e exercícios miofuncio-
nais orofaciais.

Guimarães; Furkim; Silva ressaltam ainda que a instabilida-
de é uma condição presente em casos de disfagia, podendo causar 
complicações como desidratação, pneumonia aspirativa, e desnutri-
ção levando ao óbito. E uma proposta para a reabilitação da mesma 
é a eletroestimulação neuromuscular (EENM), que é uma técnica não 
invasiva, aplicada através de eletrodos. A eletroestimulação tem a fina-
lidade de promover uma movimentação suprahióidea e laríngea, favo-
recendo a contração dos músculos envolvidos na deglutição, ajudando 
na força muscular, e nas articulações limitadas dos músculos. É uma 
proposta de intervenção eficaz em casos de pós-radioterapia, princi-
palmente em pacientes com xerostomia, dores e tensões, contribuindo 
no aumento de qualidade vocal e na deglutição. A eletroestimulação 
transcutânea (TENS) tem por finalidade a redução de dor nos casos 
de cirurgias de cabeça e pescoço e pacientes submetidos a radiote-
rapia, que apresentam disfagia. Foi afirmado que os sinais de dores, 
xerostomia, mucosite e disfagia foram amenizados após a aplicação 
da TENS, ofertando ao paciente o aumento do nível de ingestão oral e 
uma melhor qualidade de vida

Segundo Otaviano, Rubia de Oliveira, após a fase pré-cirúrgi-
ca o fonoaudiólogo acompanha o paciente para observar sua evolu-
ção. São realizados os exercícios de voz e de motricidade orofacial, 
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cada exercício é pensado diretamente na necessidade do paciente e 
no tamanho da ressecção que é realizada. Os processos cirúrgicos de 
ressecção levam os indivíduos a ter alterações na fala, nas funções 
estomatognáticas, e na deglutição decorrente das mutilações, sendo 
necessário ter o acompanhamento fonoaudiológico para que assim os 
indivíduos possam ter uma boa qualidade de vida.

Mediante as discussões dos autores, chegamos à conclusão de 
que o fonoaudiólogo tem um papel fundamental na atuação dos casos 
de disfagias, principalmente quando estas forem decorrentes dos trata-
mentos radioterapêuticos e de glossectomia total ou parcial da língua, 
como nos casos de câncer oral. Ambos os artigos citados acima, ressal-
tam que o trabalho fonoaudiológico melhora os quadros de desnutrição 
e riscos de broncoaspiração, garantindo a eles uma alimentação segura, 
e para cada paciente há um tratamento que se enquadra melhor, pois 
é válido ressaltar que cada um de nós somos únicos e por este motivo 
o tratamento é diferenciado, pois não há uma receita de bolo, onde o 
mesmo tratamento servirá à todos, muita das vezes o que pode servir 
para um, poderá não servir para o outro e cabe ao fonoaudiólogo traçar 
o melhor plano de intervenção a ele. Ambos os tratamentos propostos 
pelos autores, são eficazes para a intervenção de disfagias, garantindo 
ao paciente submetido as terapias fonoaudiológicas sua melhora quanto 
ao quadro de dificuldades alimentares no processo de deglutição.

Portanto, por mais que haja carência do profissional inserido 
junto a equipe que acompanha o paciente oncológico o fonoaudiólogo 
ganha um espaço e reconhecimento na avaliação e tratamento das 
disfagias orofaríngeas pelas equipes multiprofissionais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os profissionais da fonoaudiologia têm um papel importante em 
casos de disfagia, sendo a fonoaudiologia hospitalar uma especialida-
de que contribui neste caso, o fonoaudiólogo especialista nesta área, 
atua na reabilitação dos pacientes orais, em casos de câncer de boca, 
especialmente após as ressecções orais, visto que a disfagia é encon-
trada após o tratamento da doença, o papel do fonoaudiólogo é contri-
buir para a melhora da deglutição e complicações pós-tratamento.
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Vale salientar que é após as avaliações que o fonoaudiólogo 
traça um plano de intervenção para cada indivíduo, e inicia-se a terapia 
fonoaudiológica, utilizando-se de técnicas terapêuticas que contribuem 
significativamente para a melhora do quadro do paciente, estas técni-
cas tem comprovações científicas e podem ser destacadas, sendo os 
estímulos gustativos e manobras específicas muito contribuintes neste 
caso.

Mediante a análise dos elementos supracitados no artigo, ob-
servou-se que a atuação fonoaudiológica junto à equipe multidiscipli-
nar é imprescindível para a evolução do paciente, proporcionando a 
ele uma melhor qualidade de vida.

O estudo demonstrou-se muito importante, já que foram vis-
tas poucas publicações sobre a atuação fonoaudiológica em casos de 
câncer de boca, sendo este artigo mais uma contribuição para evidên-
cia de que o profissional fonoaudiólogo tem um papel muito importante 
neste caso, ajudando a minimizar complicações hospitalares e maximi-
zar a alta hospitalar, ressaltando que o trabalho em equipe com outros 
profissionais da saúde contribuem para o único objetivo, proporcionar 
o melhor para cada paciente, e dá à eles a alta hospitalar.
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CAPÍTULO 10

PREVALÊNCIA DE PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR 
RUÍDO OCUPACIONAL (PAIRO) EM TRABALHADORES DE 

TELEMARKETING: UMA REVISÃO LITERÁRIA

Diana Souza Cardoso1

Aulisângela da Silva Queiroz2 
Joab de Souza Arouche3 

RESUMO: O telemarketing designa a promoção de diversos serviços 
e atendimentos, através da utilização de tecnologias da telecomunica-
ção e informação, sendo um setor de grande crescimento e expansão. 
Diversos trabalhadores apresentam problemas de saúde relacionados 
ao ambiente laboral, entre eles a perda auditiva induzida por ruído 
ocupacional (PAIRO), que pode ser irreversível. OBJETIVO: Verificar 
a prevalência de PAIRO em trabalhadores de telemarketing. METO-
DOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, utilizando 
ferramentas de busca eletrônica especializada, buscando artigos in-
dexados dentro do tema proposto no período entre 2001 e 2021. RE-
SULTADOS: Foram analisados 14 artigos para a discussão, através 
de uma linha do tempo permeando os estudos que relacionaram PAI-
RO com os operadores de telemarketing CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Mesmo com o passar dos anos a segurança auditiva do operador de 
telemarketing ainda é fraca e mais análises devem ser feitas nas em-
presas com operações de telemarketing, de forma a instituir mais se-
guridade para estes trabalhadores.
Palavras-chaves: PAIRO; Operador de telemarketing; Perda auditiva 
induzida por ruído. 

1. INTRODUÇÃO

O telemarketing é o serviço que designa a promoção de diver-
sos serviços e atendimentos, através da utilização de tecnologias da 
1  Discente do curso de Fonoaudiologia da Faculdade Metropolitana de Manaus, Fa-
metro. E-mail: Cardoso.diana2812@gmail.com 
2  Docente do curso de fonoaudiologia e orientadora. E-mail: auly.queiroz@gmail.com 
3  Coorientador: joab.arouche@fametro.edu.br
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telecomunicação e informação. É uma das tecnologias mais utilizadas 
atualmente nas empresas para suprir as demandas de vendas, aten-
dimento, suporte técnico, entre outros, pois permite um fácil acesso 
ao seu público-alvo, além da possibilidade da criação de centros de 
contato integrados entre a organização e o cliente, permitindo o uso 
de tecnologias remotas para prestação de serviços que antes eram 
realizados presencialmente (MARTINS et al., 2004; VERGARA et al., 
2006).

É um setor que cresceu muito no Brasil desde o começo dos 
anos 2000, permitindo o surgimento de organizações terceirizadas 
para a prestação desse serviço, onde um mesmo call center pode 
fornecer atendimento para os clientes de diversas outras empresas 
e serviços. Entretanto, esse crescimento exponencial trouxe consigo 
algumas fragilidades, sobretudo na qualidade ofertada ao ambiente de 
trabalho desses funcionários, em um contexto onde esses riscos estão 
relacionados à pressão excessiva, ambiente estressante, prazos e me-
tas organizacionais rígidas, levando a um risco à saúde mental e a um 
risco para o desenvolvimento de lesões por esforço repetitivo, devido à 
manutenção contínua de posturas inadequadas por longos períodos e 
a utilização contínua da voz como ferramenta de trabalho (TAKASHI et 
al., 2005; CORDEIRO, 2011; ELGALY, 2016). 

A perda auditiva induzida por ruído (PAIR) é caracterizada como 
as alterações dos limiares auditivos do tipo neurossensorial, decorren-
tes da exposição ocupacional sistemática a níveis de pressão sono-
ra elevados e tem como característica principal a progressão gradual, 
conforme o tempo de exposição ao risco, podendo se acometer em 
uma irreversibilidade. O ruído do ambiente tem influência no comporta-
mento do operador de telefonia, em especial aquele que está ocupado 
com fones de ouvido e essa exposição varia entre os indivíduos, de-
vido as variações anatômicas de cada um. (FERNANDES, MORATA, 
2002; VERGARA et al., 2006).

Apesar de se apresentar como um importante setor, princi-
palmente no que se versa a quantidade de trabalhadores nele em-
pregados na profissão de telemarketing, diversos trabalhadores vêm 
apresentando problemas de saúde, tendo queixas mais frequentes o 
estresse, as lesões por esforço repetitivo e a perda auditiva induzida 
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pelo ruído. Entretanto, não existe em literatura uma quantidade razoá-
vel de estudos que investiguem as repercussões dessa atividade à 
saúde auditiva dos trabalhadores de telemarketing (VILELA, ASSUN-
CAO, 2004; GIMENES, 2008).

Com base nesse contexto, existe uma necessidade na amplia-
ção dos conhecimentos acerca das alterações auditivas sofridas pelos 
profissionais de teleatendimento, assim como o impacto social causa-
do nesses funcionários.  Sendo assim, o presente estudo teve como 
objetivo verificar a prevalência de perda auditiva induzida por ruído ocu-
pacional (PAIRO) em trabalhadores de telemarketing.

A metodologia utilizada na confecção deste artigo foi de revisão 
bibliográfica de caráter exploratório, através da busca textual dos con-
ceitos e dados que reforcem o entendimento sobre o assunto propos-
to. Para a organização das informações, a busca considerou artigos 
publicados em revistas indexada e revisões gerais relevantes para o 
tema do trabalho no período entre 2001 a 2021, cujo tema central fosse 
“PAIRO em operadores de telemarketing”. Em seguida, foi realizada a 
caracterização, discussão e interpretação dos dados. 

Ao final do estudo, verificou-se que o objetivo proposto foi aten-
dido, pois o levantamento de dados analisados permitiu a elaboração 
de uma resposta ao problema. A prevalência de perda auditiva induzida 
por ruído é algo comum ao telemarketing brasileiro, mas também em 
outros países, não apenas dentro da empresa, mas esse risco também 
está associado ao trabalho em home office. 

Recomenda-se, desse modo, a realização de novos estudos 
para a identificação da ineficiência em minimizar os riscos ocupacio-
nais nos quais os operadores de telemarketing estão inseridos, em 
especial a perda auditiva pois esta pode ser irreversível e causar se-
quelas permanentes no trabalhador.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a organização das informações, foi utilizada a estratégia 
de revisão integrativa das referências bibliográficas. A metodologia em-
pregada no estudo é de pesquisa bibliográfica descritiva, desenvolvida 
através de livros e artigos científicos estabelecidos na literatura, onde 
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foi feita a análise do conteúdo e dos textos abordados. Segundo Gil 
(2008), a pesquisa bibliográfica descritiva tem como objetivo descrever 
as características de determinadas populações ou fenômenos, reali-
zando coletas de dados e observação. A pesquisa qualitativa se utiliza 
das análises textuais, aprofundando a compreensão do objeto de in-
vestigação, sem testar hipóteses ou refutá-las, uma vez que o objetivo 
é compreender conhecimentos existentes sobre o tema investigado.

O levantamento bibliográfico foi realizado utilizando ferramen-
tas especializadas de busca eletrônica. As bases de dados utilizadas 
foram: SciELO (Scientific Electronic Library Online), Google Scholar 
(Google Acadêmico), PubMed e MEDLINE. As expressões adotadas 
nas buscas foram “PAIRO em operadores de telemarketing”; “perda 
auditiva induzida por ruído”; “perda auditiva induzida por ruído em call 
center”; assim como suas traduções para o inglês: “NIHL in call center”; 
“noise induced hearing loss”; “noise induced hearing loss in call center”.

Os critérios de inclusão utilizados nessa revisão foram: artigos 
publicados em revistas indexadas e revisões gerais relevantes para 
o tema do trabalho. A busca considerou artigos publicados em língua 
portuguesa ou inglesa, entre o período de 2001 a 2021. Documentos 
não publicados, como dissertações, teses, documentos de conferên-
cias e patentes não foram considerados para este estudo. 

A confecção deste artigo teve como início a busca nas bases 
eletrônicas de dados acima citadas, utilizando as combinações de pa-
lavras chaves selecionadas. Primeiro foi feita uma busca sem quais-
quer tipos de recortes de tempo, língua, país ou tipo de publicação, 
onde cerca de 1.559 resultados foram encontrados. Em seguida, os 
estudos foram filtrados de acordo com os critérios estabelecidos de 
inclusão/exclusão, sendo analisados pelo título e tipo de trabalho, ex-
cluindo estudos que não se encaixassem na proposta de seleção, fu-
gissem ao tema ou estivessem duplicados, chegando ao número de 
238 resultados.

Destes 238 trabalhos, a leitura do resumo foi feita para a sele-
ção do material de interesse, que se encaixavam na proposta de re-
visão, chegando ao número de 63 resultados. Esses 63 foram lidos 
integralmente e 14 artigos foram incluídos para a discussão acerca do 
tema, pois alcançaram todos os requisitos propostos. Em seguida, foi 
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realizada a interpretação e discussão dos dados, representados em 
forma de quadro nos resultados e discussão.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Telemarketing no Brasil

O telemarketing surgiu no Brasil entre o final da década de 80 
e começo da década de 90, devido à alta demanda de serviços ban-
cários e crescimento econômico, sendo motivado o uso do telefone 
como ferramenta de suporte ao cliente. No decorrer do tempo, centrais 
especializadas neste segmento foram criadas para suprir a grande de-
manda de atendimentos telefônicos, recebendo o nome de call center 
(MELO, 2011).

Mas foi com a chegada da internet, no início dos anos 2000, 
que o setor do telemarketing experimentou uma maior evolução, no 
período entre 2006 e 2014 foi um mercado que se expandiu de forma 
progressiva, crescendo cerca de 49,9% (CORDEIRO, 2011). 

A maior parte dos operadores de telemarketing são jovens, prio-
ritariamente mulheres de 18 a 25 anos. Essa característica se deve prin-
cipalmente ao fato de que essas empresas se apresentem como uma 
possibilidade de inserção dos jovens no mercado de trabalho, sendo na 
maioria das vezes o primeiro emprego registrado (VENCO, 2008).

Os setores de atuação do telemarketing são distribuídos de 
acordo com a função das empresas e estima-se que existam cerca 
de 1,5 milhão de operadores atuantes no Brasil, sejam em empresas 
terceirizadas, sejam em call centers próprios das empresas. As ativida-
des mais comuns são: serviço de atendimento ao cliente, televendas e 
recuperação de crédito (REIS, 2019).

Embora as ofertas de trabalho na área do telemarketing este-
jam sempre presentes, as reclamações dos empregados que atuam 
na área também são constantes, devido principalmente às condições 
de trabalho, ao adoecimento e a uma remuneração baixa. A maneira 
como o trabalho é conduzido nas empresas de call center segue con-
cepções que ocasionam em consequências negativas para a saúde 
dos operadores, refletindo tanto na questão intelectual e emocional, 
quanto em problemas de saúde física (SILVA, 2004; REIS, 2019).
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Para exercer suas atividades, o operador de telemarketing uti-
liza um headset, que é um aparelho que fica acoplado em seu ouvido, 
integrado a um microfone. Além disso, o operador utiliza um compu-
tador ou notebook, onde é feita a consulta do material disponibilizado 
pela empresa e a demanda dos clientes. Toda a sequência do material 
deve ser obedecida rigorosamente, um roteiro é seguido onde o aten-
dente transmite ao cliente apenas as informações previstas (MELO, 
2011).

Durante o atendimento é necessário que o atendente ouça, digi-
te, fale e escreva, tudo de forma simultânea, sendo necessária concen-
tração e agilidade. Sua audição está constantemente em uso, tendo 
em vista que ele recebe todo tipo de som, que vai desde o recebimento 
da chamada até barulhos externos e dos clientes (MELO, 2011).
 
3.2 Adoecimento ocupacional e problemas de saúde relacionados 
ao telemarketing

Acidentes e doenças de trabalho impactam tanto a vida do empre-
gado quanto do empregador, pois quando o funcionário perde produtivi-
dade, leva a uma série de problemas que podem influenciar na empresa, 
como: aumento de faltas dos funcionários, perdas financeiras, perda de 
imagem, ações judiciais etc. Além disso, os impactos também recaem no 
país, pois gera um aumento nos gastos públicos (BRASIL, 2018).

É bem comum, infelizmente, que o local de trabalho apresente 
riscos que afetam a saúde do operador de telemarketing. Esses riscos 
podem vir sob forma de ruídos, calor, poeiras, agentes biológicos e 
produtos químicos. Também existem riscos que tem como origem a 
organização do trabalho, como o risco de lesão por esforço repetitivo e 
alterações emocionais (BRASIL, 2018).

Ainda no começo dos anos 2000, o trabalho nas centrais de 
atendimento já demonstrava que, mesmo com pouco tempo de ativi-
dade, uma parte considerável dos atendentes se sentiam adoecidos, 
levando a afastamentos em virtude de doenças ocupacionais (COR-
DEIRO, 2011).

O impacto do ambiente organizacional sobre a saúde de um 
trabalhador depende de muitos fatores, em relação aos operadores de 
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telemarketing, os principais problemas de saúde encontrados nas lite-
raturas consultadas, relacionados ao ambiente de trabalho são: lesões 
musculoesqueléticas; estresse e prejuízos na saúde vocal e auditiva 
(REIS, 2019). 

Referentes às lesões musculoesqueléticas, as dores e descon-
fortos são relacionadas principalmente às ferramentas de trabalho. 
Souza (2012), indicou em seu trabalho que grande parte dos atenden-
tes de uma empresa de telemarketing relatam dores corporais cumula-
tivas, desconforto em diversas áreas do corpo, como articulações, qua-
dril, pescoço; além de dores crônicas nos punhos, que podem conferir 
como lesões por esforço repetitivo. 

Em relação ao estresse, os principais sintomas relacionados ao 
estresse por parte de funcionários do telemarketing são ansiedade e 
irritabilidade, fatores como a desvalorização do trabalho exercido, es-
gotamento profissional e falta de liberdade no ambiente de trabalho são 
os agravantes para que esses sintomas emocionais apareçam (REIS, 
2019).

Considerando a saúde vocal, os profissionais que utilizam a voz 
como instrumento de trabalho possuem destaque em doenças ocupa-
cionais, pois estão expostos a riscos variados que podem interferir na 
qualidade de sua voz e cordas vocais, como intenso uso da voz, ar-
-condicionado, poeira, ruídos etc. que levam a queixas como cansaço 
ao falar, garganta seca, dores na nuca e no pescoço, falhas na voz e 
rouquidão (FERREIRA et al, 2008; AMORIM et al, 2011).

Em relação à saúde auditiva, os prejuízos ocasionados pelos 
ruídos que provêm da competição sonora registrada pelos diversos 
funcionários na mesma sala, falando de forma simultânea, junto do uso 
do headset, são destaque. Os operadores do telemarketing costumam 
utilizar fones de ouvido, se expondo a sons acima dos limites permiti-
dos, levando ao desenvolvimento de perda auditiva permanente e irre-
versível (REIS, 2019). 

A exposição ao ruído por tempo prolongado gera, entre outras 
desordens, a perda auditiva induzida por ruído ocupacional, caracteriza-
da pela perda auditiva neurossensorial, que costuma acometer os dois 
lados, e é crescente e irreversível, de acordo com o tempo de exposição 
continuada aos níveis elevados de pressão sonora (FELÍCIO, 2008).
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3.3 Ruído ocupacional

É impossível abordar ruído ocupacional e saúde de um 
trabalhador sem realizar a conexão direta com as NR’s 7 e 15, pois a 
NR-7 aborda todo o programa de controle médico de saúde ocupacio-
nal, enquanto a NR-15 se refere às atividades e operações insalubres 
onde os trabalhadores estão expostos (TAVARES, 2019).

A exposição a um ambiente ocupacional ruidoso é caracteriza-
da como insalubridade, pois coloca o trabalhador em risco, colocando 
também sua saúde em risco. O ruído pode ser definido como um sinal 
acústico originado de movimentos de vibrações com frequências di-
ferentes e que não possuem relação entre si (FELDMAN; GRIMES, 
1985; TAVARES, 2019).

Os limites de tolerância para ruídos que apresentam picos de 
energia acústica devem ser avaliados em decibéis (dB), através de um 
medidor de nível de pressão sonora, que opere no circuito linear e de 
resposta para impacto e essas leituras devem ser feitas próximas aos 
ouvidos do indivíduo. As alterações observadas decorrem de ruídos de 
baixa e alta frequência, além de uma combinação desses dois tipos de 
ruído, que levam a alterações vasculares e iônicas, lesando as células 
sensoriais (TAVARES, 2019). 

Quando o ambiente de trabalho expõe o indivíduo a uma jorna-
da de oito horas com uma intensidade de ruído maior que 85 dB, esse 
ambiente será considerado insalubre e de risco a saúde. Existem alguns 
estudos sobre saúde e danos auditivos no contexto organizacional na 
literatura, demonstrando que os danos auditivos nos trabalhadores têm 
sido quase que exclusivamente por consequência da exposição aos ruí-
dos, considerando que quando o nível de pressão sonora está adequa-
do, este é um fator de risco considerável para perda auditiva ocupacional 
(LOPES et al, 2009; POMMEREHN et al, 2016; VIANA, 2016).

O ruído durante as horas diárias de trabalho causa desconfor-
to, incômodo e atrapalha a comunicação entre funcionários e clientes, 
além de causar cansaço mental. Além da perda de audição, a exposi-
ção ao ruído prejudica o desempenho do trabalho como um todo, pois 
reduz a atenção que deveria existir em tarefas de maior concentração 
mental (DIAS, CORDEIRO, GONÇALVES, 2006). 
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3.4 Perda auditiva induzida por ruído ocupacional

Ao relacionar ruído e saúde no ambiente ocupacional, o aspec-
to mais evidente é o risco de se adquirir perda auditiva. O nível de pres-
são sonora, o espectro de frequência e o parâmetro temporal do ruído, 
assim como o tempo de exposição, estão estritamente relacionados 
com a possibilidade de uma audição afetada (SOUZA, 2009).

A perda auditiva como consequência da exposição ao ruído 
pode ser abordada de diversas formas, sendo as mais comuns: perda 
auditiva por exposição ao ruído no trabalho; perda auditiva induzida 
por ruído ocupacional ou perda auditiva neurossensorial por exposição 
continuada a níveis elevados de pressão sonora ocupacional (BOGER, 
BARBOSABRANCO, OTTONI, 2009). 

A exposição contínua uma intensidade de ruído que seja maior 
que 85 dB leva em perda auditiva temporária ou permanente. A perda 
auditiva induzida por ruído ocupacional tem características sempre pare-
cidas: a) a perda auditiva é neurossensorial; b) pode ser irreversível e nor-
malmente acontece de forma similar em ambos os ouvidos; c) são perdas 
auditivas que não progridem ao cessar a exposição ao ruído intenso, pois 
se instalam de forma influenciada ao tipo de ruído, tempo de exposição e 
suscetibilidade do indivíduo (SOUZA, 1998; TAVARES, 2019).

O ruído perturba o trabalho, o descanso, o sono e a comuniza-
ção, podendo causar reações psicológicas, fisiológicas e patológicas, 
afetando a qualidade de vida. Além disso, também é um risco para 
acidentes de trabalho (FIORINI, NASCIMENTO, 2001; CORDEIRO, 
GONÇALVES, 2006).

Quanto as queixas auditivas, de acordo com a ordem de preva-
lência, as mais comuns são: desconforto a sons de forte intensidade, 
zumbido persistente no ouvido, diminuição da audição e otalgia (LIMA, 
SOARES, 2015; CARNEVALI, 2016). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo de seleção dos artigos se iniciou com a busca nas 
bases de dados, utilizando as combinações de palavras chaves sele-
cionadas. Os 14 artigos selecionados contemplavam todos os parâme-
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tros pré-requeridos e foram incluídos na discussão do tema. Baseada 
na organização adotada para os artigos encontrados, eles foram lista-
dos de acordo com o ano de publicação, como visto na tabela abaixo.

Tabela 1 – Levantamento de pesquisa com relação à base de dados, 
obra, autor e ano

Obra Autor Ano Citação

Assessment of auditory 
processing on telemar-

keting operators

SILVA 
et al 2006

[...o operador de telemarketing pode 
apresentar desordens do proces-
samento auditivo, com provável 

comprometimento da habilidade de 
interação binaural...]

Avaliação da exposição 
de operadores de te-

leatendimento a ruído.

VERGA-
RA et al 2006

[...neste trabalho a norma ISO 11904 
é usada para avaliar a exposição a 
ruído em operadores de teleatendi-

mento...]
Prevalence of auditory 
and vestibular symp-
toms among workers 

exposed to occupation-
al noise.

OGIDO 
et al 2009

[...foram relatados hipoacusia em 
74% dos casos, zumbidos em 81% e 

vertigem em 13,2 %...]

Evaluation of acoustic 
shock induced early 

hearing loss with audi-
ometer and distortion 
product otoacoustic 

emissions

VINODH; 
VEERAN-

NA
2010

[...estudo realizado para comparar 
os resultados do audiograma e o 

método de emissões otoacústicas por 
produto de distorção (EOAPD) devido 
a lesão por choque acústico em pro-

fissionais de call center...]
Trabalho e saúde: 

fatores de risco relacio-
nados aos profissionais 

de call centers

GORSKI 
et al 2014

[...situações que podem levá-los a 
desenvolver doenças ocupacionais, 

influenciando negativamente na qua-
lidade de vida...]

Fatores de risco para 
ocorrência de doenças 
ocupacionais na ativi-

dade de teleatendimen-
to/telemarketing

ELGALY; 
MEJIA 2016

[...há grande ocorrência de queixas 
auditivas, visuais, musculoesqueléti-
cas e principalmente de caráter psi-

cológico, desde os anos 80...]

Síndrome do choque 
acústico em trabalha-
dores usuários inten-
sivos de headset e 

telefone: uma revisão 
de literatura.

MEDEI-
ROS; 

SANTOS
2016

[...trabalhadores estão mais vulnerá-
veis a choques acústicos devido ao 

aumento da probabilidade de exposi-
ção a incidentes acústicos intensos, 

agudos, súbitos e inesperados...]
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Call centers and 
noise-induced hearing 

loss.

BEYAN 
et al 2016

[...a natureza flexível e precária dos 
empregos domiciliares ainda está 

fora do mecanismo padrão de inspe-
ção de segurança e saúde ocupacio-

nal...]
Qualidade de vida no 
trabalho: a realidade 

dos operadores de um 
Call Center em Araca-

ju, Brasil

MARTINS 
et al 2017

[...planejamento de atividades e 
ações que busquem ampliar a me-
lhoria das condições de trabalho, 

valorização do trabalho cotidiano do 
colaborador...]

Profissionais a exer-
cer em Call Center: 
principais fatores de 

risco e riscos laborais, 
doenças profissionais 
associadas e medidas 
de proteção recomen-

dadas

SANTOS 
et al 2018

[...trata-se de um setor profissional 
com particularidades a nível de Saú-
de Ocupacional que excedem o sim-

ples trabalho de escritório...]

Auditory fatigue among 
call dispatchers work-

ing with headsets

VENET 
et al 2018

[...o ruído ambiente e o ruído nas es-
tações de trabalho foram registrados 
durante todo o turno de trabalho, e a 
audição dos operadores foi verificada 

por meio de 2 abordagens diferen-
tes...]

Noise exposure and 
hearing status among 
call center operators

PAWLA-
CZYK-

-LUSZC-
ZYNSKA 

et al

2018

[...a exposição ao ruído sob fones 
de ouvido foi avaliada usando o mi-
crofone em uma técnica de ouvido 

real, conforme especificado pela ISO 
11904-1:2002...]

Educational interven-
tions on prevention of 
hearing loss at work: 
an integrative review

GON-
ÇALVES; 
FONTOU-

RA

2018

[...intervenções educativas focadas 
apenas na utilização de protetores 

auriculares mostraram-se insuficien-
tes...]

National scientific pro-
duction about hearing 
loss in caller operators

CAVAL-
CANTE 

et al
2021

[...a perda auditiva em operadores de 
teleatendimento é um dos riscos, en-
tre tantos, dos quais os trabalhadores 
deste setor enfrentam diariamente...]

Fonte: A autora (2021)

O ambiente físico onde o serviço de telemarketing será realiza-
do deve ser bem planejado, obedecendo as regras vigentes na legis-
lação quanto a saúde, higiene e segurança do trabalhador, entretanto 
nem sempre esse padrão é observado, pois o operador de teleatendi-



TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 170

mento está constantemente exposto a um ambiente acústico desfavo-
rável em função do ruído de fundo gerado por diversas fontes sonoras. 
O estudo de Silva et al (2006) avaliou o processamento auditivo de 
20 operadores de telemarketing, quanto à decodificação auditiva. Seu 
grupo estudado apresentou limiares auditivos dentro dos padrões da 
normalidade, porém foi observado que todos os indivíduos apresenta-
ram queixas características das desordens do processamento auditivo. 

Esses resultados conflitantes entre a quantidade de trabalha-
dores sintomáticos e os padrões de audiometria considerados normais 
podem indicar a necessidade de outras metodologias, diferentes da tra-
dicional, para a verificação da exposição ao ruído no qual os trabalha-
dores estão inseridos e corrobora o estudo de Vergara et al (2006), que 
demonstrou que os métodos tradicionais de medir a exposição ao ruído 
não são adequados quando a fonte sonora é instalada diretamente so-
bre o sistema auditivo externo, com o uso de fones de ouvido, sendo este 
o principal instrumento de trabalho do operador de telemarketing. 

Assim, é possível perceber que, ainda em ambientes com maior 
controle ou rigor da exposição ao ruído, a forma como essa exposição 
está sendo medida pode não refletir na realidade na qual o trabalhador 
está inserido. Em seu trabalho, eles verificaram que utilizar a técnica 
de cabeça artificial padronizada e de microfone em ouvido real, sob a 
ótica da norma ISO 11904 são formas eficientes e efetivas para uma 
apropriada avaliação da exposição a ruídos dos trabalhadores de te-
leatendimento (VERGARA et al, 2006).

Já o estudo de Ogido et al (2009) teve como objetivo estimar 
a prevalência dos sintomas vestibulares e auditivos em trabalhadores 
atendidos em um centro de referência em saúde de Campinas, ou seja, 
trabalhadores que já estiveram expostos a ruído ocupacional e esta-
vam sofrendo as consequências destes. 

Foram analisados os prontuários contendo os dados de anam-
nese clínico ocupacional, audiológica e exame audiométrico. Seus re-
sultados indicaram que os sintomas mais frequentes de queixa nesses 
trabalhadores foi de hipoacusia, zumbido e vertigem. Foram analisa-
dos parâmetros de idade, tempo de exposição ao ruído e os limiares 
auditivos tonais de cada paciente, indicando perda auditiva em 74% 
dos pacientes, zumbidos em 81% dos pacientes e vertigem em 13,2%. 
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Verificou-se que a perda auditiva teve maior associação com o tempo, 
sendo o trabalhador com maior quantidade de tempo em anos de ex-
posição ao ruído mais atingido nesse caso (OGIDO et al, 2009).

A pesquisa de Vinodh e Veeranna (2010) investigou as funções 
auditivas de 340 indivíduos trabalhadores de call centers, utilizando 
como parâmetro emissões otoacústicas por produtos de distorção e 
audiogramas, para detectar o risco de exposição a lesões por choque 
acústico e/ou a perda auditiva induzida por ruído. Foi possível perce-
ber que quase metade dos trabalhadores que realizaram os exames 
tiveram parâmetros alterados, principalmente no exame de emissões 
otoacústicas por produtos de distorção, método considerado sensível 
para avaliar a função do ouvido interno. Seus resultados indicaram que 
mesmo trabalhadores com audiometria considerada normal devem ter 
acompanhamento para evitar a perda de audição irreversível.

Gorski et al (2014) objetivou analisar os fatores de risco relacio-
nados aos profissionais de call center, dando destaque para as diver-
sas desordens de saúde auditiva no qual esses trabalhadores podem 
apresentar. Gorski indica que o operador de telemarketing está espe-
cialmente sujeito ao desenvolvimento de desordens do processamen-
to auditivo, levando ao comprometimento da habilidade de interação 
binaural, além disso os operadores que utilizam fones de ouvido se 
expõem acima dos limites permitidos, podendo desenvolver perda au-
ditiva permanente e irreversível. No ambiente laboral do telemarketing, 
esses ruídos se derivam da competição sonora dos diversos funcioná-
rios falando ao mesmo tempo, do próprio fone de ouvido e da circula-
ção de pessoas no local de trabalho.

Uma das desordens causadas pela exposição prolongada ao 
ruído é a perda auditiva induzida por ruído, característica pela perda 
auditiva neurossensorial, que pode ser uni ou bilateral, sendo crescen-
te e irreversível conforme o tempo de exposição. Gorski et al (2014) 
identificou que o risco de perda auditiva está relacionado com o tempo 
de serviço, sendo o risco aumentado a partir de 61 meses de serviço e 
que é possível planejar, controlar e diminuir os riscos, ao quantificar o 
ruído presente nos fones de ouvido e no ambiente, de forma a mapear 
e padronizar os ruídos do local de trabalho, para diminuir os riscos. Ele 
ainda conclui que devido à grande rotatividade de funcionários do am-
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biente do telemarketing, as empresas deixam de lado a qualidade de 
vida do trabalhador, se esquecendo que alguns dos riscos e traumas 
físicos nos quais o funcionário pode ser submetido, leva a consequên-
cias de longo prazo e até mesmo irreversíveis.

Outro levantamento visando entender o adoecimento laboral 
dos profissionais de telemarketing foi o de Elgaly e Mejia (2016), que 
analisaram quais os fatores na atividade do teleatendimento que in-
fluenciam no desenvolvimento de doenças ocupacionais. Seus resulta-
dos demonstraram que a maiorias das queixas se dão por problemas 
auditivos e visuais, musculoesqueléticos devido ao esforço repetitivo e 
de caráter psicológico. 

O estudo indica que, apesar de existir um anexo específico na 
norma reguladora 17 do ano de 2007, a organização e condição do tra-
balho de telemarketing ainda não é adequado ao exercício da função, 
resultando no surgimento de diversas condições para a saúde destes 
trabalhadores. Entre elas, destacam-se os problemas vocais e auditi-
vos, causados por ruídos de alta frequência e intensidade, que levam 
a sintomas como sensação de parestesia ao redor da orelha, perda 
de audição, zumbido no ouvido afetado, alterações do equilíbrio, além 
de sintomas de ansiedade e depressão subsequentes aos sintomas 
físicos. Por ser uma categoria profissional predominantemente jovem e 
feminina, existe uma preocupação cada vez mais presente na literatura 
para a exposição dos fatores de risco, a fim de minimizar e controlar os 
riscos inerentes ao trabalho, além disso a apresentação do risco deve 
ser de interesse e conhecimento do empregador, uma vez que a pre-
venção do risco reduz a prevalência de acometimentos ao funcionário, 
reduzindo os custos da operação da empresa (ELGALY; MEJIA, 2016).

Outro aspecto a ser analisado frente ao risco na exposição ao 
ruído que os trabalhadores do telemarketing podem ser atingidos diz 
respeito aos choques acústicos, que é todo incidente acústico perce-
bido como traumático, inesperado, frequentemente agudo e intenso, 
oriundo de um receptor de equipamento telefônico. O choque acústico 
pode desencadear reações adversas temporárias ou dano permanente 
no sistema auditivo ou nervoso (MEDEIROS; SANTOS, 2016). 

Os trabalhadores do telemarketing são especialmente vulnerá-
veis a estes choques, devido as características inerentes ao tipo de tra-
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balho exercido por eles. Segundo estudo de Medeiros e Santos (2016), 
a exposição aos choques acústicos pode levar a um conjunto de sinto-
mas neurofisiológicos e psicológicos, que variam em grau e duração, 
desde um dano temporário até danos permanentes, denominado de 
síndrome do choque acústico. Eles estudaram a severidade e comple-
xidade dos sintomas do choque acústico e seu impacto na qualidade 
de vida e capacidade laborativa dos trabalhadores do telemarketing, 
através de uma extensa revisão de literatura sobre a doença, tendo 
como enfoque a conscientização e a capacitação quanto à prevenção 
diagnóstico, gerenciamento, tratamento e reabilitação de trabalhado-
res do telemarketing atingidos por este problema.

Beyan et al (2016) verificou a perda auditiva induzida por ruído 
em operadores de call center que trabalham em esquema de home 
office. Seus resultados indicaram que o ruído pode ser considerado um 
risco primário de ameaça à saúde do operador de telemarketing, pois 
além da perda auditiva irreversível, também pode causar problemas de 
saúde como deficiência de atenção, ansiedade e distúrbios no sono. 

Operadores de call center que trabalham de casa não contam 
com a mesma assistência que teriam dentro de um ambiente de escri-
tório, o sistema é acessado por senha e as ligações são direcionadas 
pelos líderes de equipe para os operadores relacionados. As principais 
queixas relatadas no estudo dizem respeito aos funcionários precisa-
rem fazer o controle de nível de ruído manualmente, além de dores de 
cabeça e de ouvido frequentes, pois o tempo de descanso entre as 
ligações não passam de 3 minutos. Outro problema relatado é a falta 
de realização de exames periódicos, falta de manutenção técnica do 
equipamento de trabalho cedido pela empresa e de treinamentos em 
segurança ocupacional (BEYAN et al, 2016). 

O estudo enfatiza a importância do treinamento interno e a ne-
cessidade do uso preciso e precauções quanto ao fone de ouvido e 
possíveis perdas auditivas relacionadas ao uso contínuo do equipa-
mento. Além de destacar que não existem estudos com foco em agen-
tes de home office na literatura, sendo que esta realidade está cada 
vez mais presente no mundo corporativo.

Martins et al (2017) identificou os níveis de qualidade de vida no 
trabalho dos operadores de telemarketing, analisando as característi-
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cas básicas das tarefas destes trabalhadores e os níveis de qualidade 
de vida dos operadores de telemarketing quanto a autopercepção de 
saúde. Um dos parâmetros analisados e que se destacam na pesquisa 
diz sobre a autopercepção do cansaço causado pela carga física e 
emocional do trabalho de telemarketing, onde foi possível notar que os 
participantes se sentem moderadamente cansados com suas ativida-
des laborais.

Outro indicativo importante diz respeito a saúde e integridade 
física como um todo, mediante a aparição de lesões por esforços re-
petitivos e outras doenças causadas pelo ato laboral, foi identificado 
que 68% dos trabalhadores entrevistados possuem alguma queixa re-
lacionada a dor no corpo, incômodos auditivos e de fala. Seu estudo 
indica a importância de que as empresas elaborem atividades para a 
minimização de possíveis danos em virtudes das atividades laborais 
repetitivas, essas atividades poderiam ser realizadas por um profissio-
nal da saúde habilitado para proporcionar melhor qualidade de vida no 
contexto organizacional; uma vez que os colaboradores de uma em-
presa configuram-se como principais agentes de produção de serviços 
e produtos diferenciados, logo, desenvolver para dentro da empresa 
um olhar que foque na qualidade de vida dos colaboradores torna pos-
sível atingir os objetivos empresariais com mais sucesso (MARTINS et 
al, 2017).

O estudo de Santos et al (2018) indicou que, atualmente, os 
principais riscos laborais presentes em ambiente de telemarketing 
dizem respeito a lesões por esforço repetitivo, levando a alterações 
posturais e musculoesqueléticas, esforço visual, bem como diminuição 
da acuidade visual e sensação de fadiga ocular, radiações eletromag-
néticas, exposição inadequada ao ruído, com eventual hipoacusia e 
estresse emocional. Seus resultados indicam que o telemarketing é 
um setor profissional com particularidades de Saúde Ocupacional que 
excedem o simples trabalho de escritório, devido a carga de trabalho, 
condições muitas vezes inadequadas e pouca autonomia, sendo perti-
nente que se investigue mais profundamente a realidade dos trabalha-
dores portugueses, o que mostra que as queixas e insalubridade pre-
sentes neste ambiente não são reflexo apenas da realidade brasileira, 
mas desse setor de trabalho como um todo.
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Outro fator estressor para os operadores de telemarketing está 
na fadiga auditiva no final de um turno de trabalho. Essa fadiga é con-
siderada percursora de problemas de perda auditiva e serve como uma 
maneira de avaliar se os trabalhadores estão sob o efeito de estresse 
auditivo. O estudo de Venet (2018) avaliou 55 operadores de 3 call 
centers diferentes, onde todas as tarefas eram realizadas sob uso de 
fone de ouvido. Nenhum choque acústico foi detectado durante a in-
vestigação, entretanto todos os funcionários apresentaram sensação 
de cansaço auditivo após o turno de trabalho.

O risco de perda auditiva induzida por ruído não é um problema 
apenas da realidade dos call centers brasileiros. O estudo de Pawla-
czyk-Luszczynska et al (2018) teve como objetivo avaliar a exposição 
ao ruído e os níveis de limiares auditivos em operadores de call center 
na Polônia. Eles realizaram audiometria tonal padrão e audiometria 
de alta frequência estendida em 78 participantes, majoritariamente jo-
vens, em um call center polonês. Além das audiometrias, também foi 
realizada anamnese para identificação dos hábitos de uso do fone de 
ouvido, sintomas relacionados à audição e os fatores de risco identifi-
cados pelos funcionários. Eles concluíram que, apesar de quase todos 
os trabalhadores queixarem-se de sintomas relacionados à audição, 
cerca de 15,4% dos funcionários apresentaram alguma alteração nos 
exames de audiometria com achados típicos de perda auditiva relacio-
nada ao ruído.

Já o estudo de Gonçalves e Fontoura (2018) procurou anali-
sar a produção científica sobre as intervenções desenvolvidas para a 
prevenção da perda auditiva induzida por ruído em trabalhadores ex-
postos a este risco. Seu estudo proporcionou uma revisão descritiva e 
analítica de produções científicas cujos trabalhos visam a mudança de 
atitude dos trabalhadores frente a prevenção da perda auditiva. Seus 
resultados indicaram uma necessidade de ações educativas abran-
gentes e participativas, associadas com medidas de controle ambiental 
impostas pelas empresas. Eles indicam que medidas de intervenções 
educativas para melhorar a intenção de uso dos equipamentos de pro-
teção acabam por apresentar um foco muito restrito, visto que mui-
tas vezes as condições de trabalho apresentadas não permitem que o 
operador tenha total domínio sobre o equipamento utilizado, falta ca-
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pacitação não apenas dos funcionários, mas principalmente melhores 
equipamentos e condições de trabalho.

Mais recentemente, Cavalcante et al (2021) realizou um estudo 
com o objetivo de estudar a perda auditiva em operadores do telea-
tendimento e os impactos para a saúde destes trabalhadores. Os re-
sultados demonstraram que ainda hoje, mais de 20 anos após o início 
dos estudos sobre os riscos inerentes a profissão de operador de tele-
marketing, a literatura ainda se mostra escassa e existe uma necessi-
dade de atenção para os estudos nessa temática, procurando alterna-
tivas que visem minimizar os riscos na prática do ambiente de trabalho. 
Eles concluem que a perda auditiva em operadores do teleatendimento 
é um dos inúmeros riscos que os trabalhadores ainda enfrentam e que, 
por mais que o conhecimento sobre os riscos estejam consolidados 
entre os profissionais da saúde, pouco tem sido feito para prevenção 
dos casos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo verificar a prevalência de 
perda auditiva induzida por ruído ocupacional (PAIRO) em trabalhado-
res de telemarketing, através da busca textual dos conceitos e dados 
que reforcem o entendimento sobre o assunto proposto.  

Foi utilizada a estratégia de revisão sistemática das referências 
bibliográficas, onde foi feita uma análise do conteúdo e do texto abor-
dado, uma vez que o objetivo era fazer um apanhado histórico e atual 
do que existe sobre o tema do trabalho na literatura, assim como ana-
lisar o conteúdo destes materiais, de modo a entender a prevalência 
de PAIRO no contexto dos operadores de telemarketing e o que vêm 
sendo estudado sobre o tema.

Analisando o conteúdo dos artigos escolhidos para a revisão, 
organizou-se a discussão de acordo com o ano de publicação, crian-
do assim uma linha do tempo que permeia os estudos que relacio-
naram perda auditiva induzida por ruído e trabalhadores do setor de 
telemarketing.

Foi possível perceber que em todos os trabalhos analisados 
queixas e incômodos em relação a audição foram apresentadas. To-
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dos os trabalhos analisados perceberam que a perda de audição e/ou 
algum grau de desconforto na audição estão presentes na realidade 
destes trabalhadores. Esta realidade foi apresentada não apenas em 
estudos que demonstram as centrais de telemarketing brasileiras, mas 
também alguns estudos internacionais, demonstrando estas falhas de 
segurança ocupacional são sistêmicas. Além disso, essa fadiga e per-
da auditiva não acontecem apenas quando o ambiente é limitado a 
uma central de telemarketing, visto que trabalhadores em esquema de 
home office também apresentam queixas de desconforto e perda audi-
tiva. Mesmo com o passar dos anos a segurança auditiva do operador 
de telemarketing ainda é fraca e que análises devem ser feitas nas 
empresas com operações de telemarketing, de forma a instituir mais 
seguridade para estes trabalhadores.

Recomenda-se, desse modo, a realização de novos estudos 
para a identificação da ineficiência em minimizar os riscos ocupacio-
nais nos quais os operadores de telemarketing estão inseridos, em 
especial a perda auditiva pois esta pode ser irreversível e causar se-
quelas permanentes no trabalhador. 
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CAPÍTULO 11

ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA REABILITAÇÃO DE 
NEONATOS PORTADORES DE FISSURA LABIOPALATINA

Sarah Silva de Almeida1

Keity Cristina Meireles Lima2

Aulisangela da Silva Queiroz3

Joab de Souza Arouche4

RESUMO: As fissuras labiopalatinas são defeitos congênitos e são 
consideradas craniofaciais e classificadas entre grupos, que têm 
como características defeitos de não fusão dos processos faciais 
embrionários. Nesse sentindo, um atendimento multidisciplinar 
é de suma importância para o desenvolvimento deste neonato. 
Levando em consideração que o Fonoaudiólogo também deve fazer 
parte dessa equipe nas primeiras horas de vida deste paciente, 
tendo em vista que esta deficiência pode desencadear uma série de 
problemas, atingindo a fonação, sucção, mastigação, deglutição e res-
piração. OBJETIVO: Relatar a importância da atuação fonoaudiológica 
na reabilitação de neonatos portadores de fissura labiopalatina. ME-
TODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativo e des-
critivo, onde foram realizados uma vasta pesquisa com embasamento 
científico com informações de alta relevância, extraídas de plataformas 
digitais como Google Acadêmico, Scielo, livros e revistas digitais no 
período de 2009 a 2021. RESULTADOS: Foram analisados 30 artigos 
referente à atuação fonoaudiológica juntamente com a equipe multidis-
ciplinar, dentre estes artigos pôde-se observar que todos os autores 
mostraram que a prática fonoaudiológica é positiva para se ter uma 
boa reabilitação, e trouxeram contribuições apresentando a prática na 
reabilitação com resultados extremamente relevantes. CONSIDERA-
ÇÕES FINAIS: O tratamento fonoaudiológico juntamente com a pri-
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meira cirurgia mostrou-se extremamente necessária, além de um trata-
mento assistido por profissionais qualificados no pré e pós operatório. 
Dessa forma, para melhor tratamento e reabilitação de um fissurado, é 
de extrema importância que todos os profissionais envolvidos no seu 
tratamento trabalhem em conjunto, de maneira multidisciplinar.
Palavras-chave: Fonoterapia; Fissura labiopalatina; Neonatologia; 
Amamentação.

1 INTRODUÇÃO

As fissuras labiopalatinas são defeitos congênitos que ocorrem 
ainda nas primeiras semanas de vida do embrião, são consideradas 
craniofaciais e classificadas entre grupos, que têm como características 
defeitos de não fusão dos processos faciais embrionários (SILVA; 
AMARAL; SILVA, 2021). O defeito ocorre quando a face do embrião 
não se forma como deveria durante a gravidez, é quando uma parte do 
lábio, conhecida como lábio leporino, está faltando ou quando atinge o 
palato, há casos em que podem afetar ambos (AROUCHE et al., 2019).

Existem várias classificações de fissuras, a saber, fissura pré-
-forame incisivo, fissura pós-forame incisivo e fissura transforame inci-
sivo (SPINA et al., 1972; COSTA; TAKESHITA; FARAH, 2013). Essas 
alterações são condições reparáveis com o tratamento multidisciplinar, 
porém, essa deficiência não compromete a vida do indivíduo acome-
tido, mas limita as funções estomatognáticas, como fonação, sucção, 
mastigação, deglutição e respiração. Para corrigir esta deficiência e 
dar a quem tem fissura as características comuns da face e da gargan-
ta, como também uma melhor qualidade de vida, é necessário um tra-
tamento contínuo com vários profissionais, envolvendo vários segmen-
tos. Como é possível diagnosticar ainda durante a gravidez, ao nascer, 
a criança necessita imediatamente de atendimento fonoaudiológico 
devido à sua incapacidade nas funções estomatognáticas. Assim, a 
presença do fonoaudiólogo é de suma importância nas primeiras horas 
de vida do recém-nascido para avaliar se ele consegue sugar o leite 
materno diretamente dos seios da mãe, ou se será necessário o uso 
de sonda nasogástrica, ou outros métodos, como o uso de mamadeira.

A inserção da fonoaudiologia na equipe multidisciplinar na fis-
sura labiopalatina promoveu uma melhor qualidade de vida ao recém-
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-nascido. Ou seja, o auxílio do fonoaudiólogo é relevante para exa-
minar o RN, para orientar a mãe quanto ao bico da mamadeira, para 
estimular não só a sucção, mas também para o ganho de peso, para 
orientar sobre a posição correta em que o bebê deve ficar para fazer a 
sucção, proporcionar uma melhor qualidade de vida nos primeiros dias, 
também diminuir as dificuldades que a mãe tem para amamentar seu 
bebê, impedindo-o de se alimentar por outros meios.

Levando em consideração que o Fonoaudiólogo inserido à equi-
pe multidisciplinar no atendimento ao nascido com esta deficiência é de 
extrema importância, pois trouxe resultados positivos perante a criança 
com esta anomalia, visto que a ausência deste profissional pode levar 
a diversos fatores negativos, ressaltando que a reabilitação do recém-
-nascido é necessária para execução do sistema estomatognático. 

Para tanto, o objetivo da pesquisa foi realizar um levantamento 
bibliográfico acerca da prevalência da atuação do fonoaudiólogo na 
reabilitação de neonatos portadores de fissura labiopalatina. A meto-
dologia da pesquisa tratou-se de uma revisão bibliográfica de caráter 
qualitativo e descritivo, onde foi realizada uma vasta pesquisa com em-
basamento científico, e foram coletadas informações de alta relevân-
cia em artigos científicos, livros e revistas. Neste sentido, as bases de 
dados usadas para a pesquisas, foram em acervo virtual como Google 
Acadêmico, Scielo, com informações relevantes em artigos científicos, 
livros e revistas, tendo como descritores: Fonoterapia. Fissura labiopa-
latina. Neonatologia e Amamentação. 

No entanto pode-se considerar que o tratamento fonoaudio-
lógico juntamente com a primeira cirurgia mostrou-se extremamente 
necessária, além de um tratamento assistido por profissionais qualifi-
cados no pré e pós-operatório. Dessa forma, para melhor tratamento 
e reabilitação de um fissurado, é de extrema importância que todos os 
profissionais envolvidos no seu tratamento trabalhem em conjunto de 
maneira multidisciplinar.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa do tipo bibliográfica iniciou-se em julho de 
2021, partiu-se de uma abordagem hipotética dedutiva, onde os dados 
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foram analisados qualitativamente. A principal fonte de dados foram as 
plataformas digitais, bem como livros do acervo bibliotecário da Fame-
tro, artigos disponíveis em bibliotecas virtuais e base de dados cientí-
ficos como: Scielo, Google Acadêmico e revistas digitais. Obedecendo 
os principais descritores: Fonoterapia. Fissura labiopalatina. Neonato-
logia e Amamentação. 

Como critérios de inclusão, os artigos publicados no período 
de 2009 a 2021 atenderam temas relevantes a fissura labiopalatina e 
artigos científicos, bem como artigos científicos extraídos de bases de 
dados confiáveis. 

Já o critério de exclusão, foram considerados os artigos publi-
cados antes de 2009, obras cientificas que não englobassem o assun-
to e fontes de dados não confiáveis, pois não abordavam muitas infor-
mações sobre o tema. Sendo assim, após o levantamento do material 
bibliográfico, foi realizada a etapa de análise e interpretação das infor-
mações para discussão e descrição do tema proposto. Os resultados 
encontrados foram tabulados e representados na tabela 1 que com-
preende as principais práticas fonoaudiológicas ao indivíduo fissurado.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Fissura labiopalatina 

A fissura labiopalatina trata-se de uma malformação congênita 
que acomete as estruturas orofaciais (ALMEIDA et al., 2017). Essas 
malformações ocorrem ainda na vida intrauterina, mais precisamente 
nas primeiras semanas de gestação (VALENTE et al, 2013). As ano-
malias craniofaciais podem ser identificadas através da ultrassonogra-
fia, a partir da 15ª semana de gestação, quando o pré-natal é feito 
de maneira adequada, portanto, o diagnóstico é de suma importância 
para que tanto a criança quanto os pais recebam o apoio necessário 
(MAZETTE; KOBATA; BROCK, 2009). Tendo em vista que a mãe an-
seia pelo filho perfeito, desta forma, saber desta anomalia antes do 
nascimento pode diminuir o impacto causado pelo mesmo.

 Existem várias classificações, porém a maior dos profissio-
nais da saúde utilizam como base a  classificação de Spina (1972), 
ele classifica em três tipos, sendo elas, pré-forame incisivo (mais co-
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nhecido como fissuras labiais) sendo unilateral, bilateral ou mediana; 
pós-forame incisivo (são fissuras palatinas, situando-se na úvula, ou 
nas demais partes do palato duro e mole) sendo em geral medianas; 
e transforame incisivo (são as de maior gravidade, atingindo lábio, ar-
cada alveolar e todo o palato) podendo ser unilaterais ou bilaterais 
(SILVEIRA et al., 2020). 

A etiologia das malformações orofaciais pode ser de causa 
genética, ou podem estar associadas a fatores ambientais como nu-
tricionais, tóxicos, uso de medicamentos, estresse materno, radiação 
ionizante, infecção e fumo (CAMPILLAY; DELGADO; BRESCOVICI, 
2010). 

Diante do exposto, esta anomalia não resulta negativamente 
apenas nas funções estomatognáticas, mas também quando se trata 
da estética. Desta forma, é fundamental a equipe multidisciplinar estar 
presente desde o nascimento até quando se fizer necessário. Tendo 
em vista que a junção desta equipe resulta na melhor qualidade de 
vida do indivíduo acometido (LINO et al., 2017). Vale ressaltar que a 
fissura labiopalatina atinge cerca de uma em cada 650 crianças nasci-
das, sendo assim passa a ser uma deficiência que mais acomete o ser 
humano (VILLE et al., 2020).

3. 2 Equipe multidisciplinar no atendimento ao neonato fissurado

Para melhor qualidade de vida a pessoa portadora de fissu-
ra labiopalatina é necessária uma atuação conjunta com outros pro-
fissionais, como fonoaudiólogo, médicos, cirurgião dentista, cirurgião 
plástico, psicólogos, entre outros, e deve ser o mais precoce possível 
(DELMIRO et al., 2021). O tratamento começa desde o nascimento, 
onde cada profissional envolvido dentro da equipe multidisciplinar irá 
trabalhar em prol do mesmo objetivo, visando sempre os melhores re-
sultados possíveis tanto para o paciente quanto para família (SILVA et 
al., 2015).

Segundo Fernandes; Defani (2013) o RN terá que passar por 
várias cirurgias para correção desta anomalia, desta forma, é crucial 
que cada profissional trabalhe em conjunto para obter resultados sa-
tisfatório para a primeira cirurgia deste neonato. Desde a alimentação 
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que, requer cuidado para sua nutrição, como também os cuidados dos 
demais profissionais para realização da cirurgia que é composta por ci-
rurgiões que irão decidir qual a o melhor procedimento para o paciente. 

Vale enfatizar que esta equipe multidisciplinar deve agir de for-
ma clara e eficaz no tratamento, obtendo conhecimentos e trocando 
ideias para que o paciente seja assistido de forma adequada e satisfa-
tória (ROCHA et al., 2015). Desta forma, é fundamental que os profis-
sionais envolvidos estejam entregues para levar melhor esclarecimen-
to à família, tendo em vista que a família também precisa de cuidados 
e informações precisas sobre o tratamento do paciente ao longo da 
reabilitação (MORETTO et al., 2017). 

Alguns autores como Sobrinho et al (2019) afirmam que, a equi-
pe multidisciplinar é abrangedora devido à dificuldade que o paciente 
irá enfrentar desde o nascimento, incluindo a fase adulta. E na maioria 
das vezes quem acompanha até a fase adulta geralmente é o Fonoau-
diólogo, devido às dificuldades que o paciente irá encontrar na fala, 
audição e articulação. 

3.3 Desafio na alimentação do recém-nascido acometido por fis-
sura labiopalatina

O recém-nascido acometido por esta deficiência pode ter a 
alimentação comprometida, ele terá dificuldade de realizar a sucção 
devido à falta de pressão oral, apresentará cansaço durante a ama-
mentação, que terá implicação no seu crescimento e ganho de peso, 
dificultando sua primeira cirurgia para o reparo desta anomalia (NETO 
et al., 2015).

Sabemos que a mãe juntamente com a família anseia pelo filho 
perfeito, desta forma, esta malformação implicará no vínculo entre mãe 
e filho, onde os profissionais estarão ali para orientar qual a melhor for-
ma possível para alimentar o neonato (ALMEIDA; MALAGOLI; MACRI, 
2021). 

Além dos benefícios que o leite materno tem perante o recém-
-nascido, vale salientar que a amamentação dos fissurados resulta no 
desenvolvimento e contribui para a maturação do sistema estomatog-
nático (TRETTENE et al., 2018). 
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Devido a deficiência o bebê tem dificuldade de realizar a suc-
ção e deglutição de forma correta, levando-o a ter asfixia, refluxo nasal 
e desnutrição, sendo assim, é indicado várias técnicas para a melhor 
forma de alimentar o bebê, dentre elas, a melhor posição, mamadeiras 
e bicos para auxiliar no desenvolvimento da face (CARRARO; DOR-
NELLES; COLLARES, 2011). 

Diante disto, existem dificuldades, mas quando o paciente e a 
família estão sendo assistidos por uma equipe multidisciplinar, o resul-
tado é satisfatório.  

3.4 Alterações do sistema estomatognático em neonato com fis-
sura labiopalatina desde o nascimento

O fissurado apresenta vários distúrbios associados desde o 
nascimento, que envolve a sucção, deglutição, audição, fonação, pro-
blemas na comunicação e também pode afetar a parte de aceitação, e 
se não tratada adequadamente não só afeta anatomicamente a face, 
como causa deformidades na arcada dentária do mesmo (SHIBUKAWA 
et al., 2020). 

Tendo em vista que esta deformidade afeta mais precisamente 
a fala, levando este portador a ter a voz anasalada (fanhosa), ou a pre-
paração imprópria do ponto articulatório para se ter uma boa dicção, 
afetando a compreensão e a comunicação (HANAYAMA, 2009). 

Se não tratada, a pessoa com este tipo de fissura pode ter o 
seu psicológico afetado por medo de sofrer discriminação pela sua 
aparência, levando a ter dificuldade em se relacionar com outras pes-
soas. Deste modo, o tratamento desde o nascimento é relevante para 
se ter uma boa qualidade de vida.

3.5 Atuação do fonoaudiólogo junto ao neonato com fissura labio-
palatina

Compondo a equipe multidisciplinar de reabilitação, temos o 
Fonoaudiólogo, profissional apto para se fazer presente nas primeiras 
horas de vida do recém-nascido, buscando levar tranquilidade à mãe e 
estimulando a amamentação do neonato (SANTOS, 2019). 
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Isto é, o Fonoaudiólogo é o profissional que está habilitado para 
dar o diagnóstico e decidir a melhor forma de como deverá iniciar o 
tratamento, juntamente com a equipe multidisciplinar, ou seja, as orien-
tações do fonoaudiólogo quanto à alimentação da criança evitam com-
plicações nesta fase de extrema importância (SANTOS et al., 2019).

Tendo em vista que devido a malformação, o paciente terá difi-
culdades na amamentação, onde amamentar o bebê passa ser compli-
cado para a mãe, visto que, dependendo do tipo de fissura, o mesmo 
terá que se adaptar a posições, bicos de mamadeiras ou até mesmo 
outros métodos (NINO et al, 2010).

De acordo com Pereira (2019) dependendo do tipo de fissura, 
haverá certas dificuldades, neonatos que nascem com a fissura pré-fo-
rame incisivo não têm dificuldades para fazer a sucção, já os neonatos 
que nascem com fissura pós-forame ou transforame incisivo, tendem 
a ter dificuldade na amamentação, devido à falta de pressão intraoral, 
e os mesmos terão cansaço ao fazer a sucção, ou até mesmo compli-
cações. 

Segundo Barros et al., (2013) a partir do momento em que o 
neonato não consegue fazer a sucção nos seios da mãe, a melhor 
alternativa indicada é ordenhar o leite, os métodos indicados é fazer 
uso de mamadeiras com o bico ortodôntico, e são orientadas algumas 
técnicas que facilitarão a amamentação do neonato. 

Santos et al., (2013) afirma que as orientações fonoaudiológi-
cas são com relação ao bico de mamadeira indicado pro tipo de fissura 
e deverá ser verificado o furo e a e a melhor posição, onde bebê deve-
rá ficar na posição vertical para evitar refluxos nasal e broncoaspirar, 
ou métodos como o uso de copinhos, tempo limite para cada mamada 
que o neonato terá que fazer para nutrir-se, em alguns casos é neces-
sário fazer o uso da sonda nasogástrica. 

Costa et al., (2018) Destaca-se que as malformações podem 
afetar não só a alimentação do indivíduo, mas ocasionar outras alte-
rações, desde a fala, articulação, audição, desta forma, a presença do 
fonoaudiólogo é de extrema importância. 

Visando uma melhor reabilitação das estruturas que de certa 
forma sofreram alterações, que afeta não só o próprio paciente, como 
toda a família, e este profissional irá não só orientá-las, como fazer 
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todo o acompanhamento no pré e pós-operatório junto a equipe multi-
disciplinar (NASCIMENTO, 2020). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O quadro a seguir representa o número de obras que esclare-
cem a atuação fonoaudiológica na reabilitação de neonatos portadores 
de Fissuras Labiopalatinas. 

Tabela 1 – Atuação fonoaudiológica na reabilitação de neonatos porta-
dores de fissura labiopalatina

OBRA AUTOR ANO CITAÇÃO

Atuação Fonoaudiológica 
na amamentação de bebês 

com fissura labiopaltina.
Santos 2019

[...é possível realizar 
adaptações posturais e usar 
estratégias facilitadoras durante 
a administração alimentar...] 

A importância da Fonoau-
diologia e ortodontia no 
tratamento de pacientes 
com Fissura Labiopatina: 

Uma revisão literária.

Santos et 
al. 2019

[...apresentar comprometimen-
tos na linguagem, voz, audição, 
funções estomatognáticas e 
órgãos fonoarticulatórios...]

A prevalência do uso de 
sonda nasogástrica em 

bebês portadores de fissu-
ra de lábio e/ou palato

Nino et al. 2010
[...Dentre estes instrumentos, 
podemos encontrar o uso de 
mamadeira, copinho, colher, 
conta-gotas, seringa e sonda...] 

A multidisciplinaridade em 
fissuras labiopalatinas Pereira 2019

[...A alimentação do fissurado 
labiopalatino é muitas vezes di-
fícil, sobretudo quando a família 
ainda não foi orientada...]

Recomendações nutricio-
nais para crianças com 

fissura labiopalatina
Barros et 

al. 2013

[...lactentes podem ser alimen-
tados por via oral, inclusive 
diretamente ao seio materno, 
utilizando-se algumas técnicas 
facilitadoras...]

Cuidados à criança com 
fissura labiopalatina: uma 

revisão integrativa
Santos et 

al. 2013
[...condições de saúde no pré e 
pós-operatório de cirurgias cor-
retivas, avaliação comparativa 
de protocolos de atendimento...]

Aspectos etiológicos e 
clínicos das fissuras labio-

palatinas
Costa et 

al. 2018
[...orofaciais e funções de mas-
tigação, sucção e deglutição, e 
até alterações na linguagem...]
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Fissura Labiopalatinas: 
revisão da literatura Fo-
noaudiológica.

Nascimen-
to 2020

[...funções estomatognáticas, 
como deglutição e mastigação, 
alimentação segura do pacien-
te, desde a amamentação...]

Fonte: As autoras (2021)

A partir dos resultados obtidos pôde-se analisar que o fonoau-
diólogo é o profissional apto para se fazer presente nas primeiras horas 
de vida do neonato fissurado, onde o mesmo sabe sobre os cuidados e 
orientações perante as crianças com esta anomalia, tem experiências 
sobre as estruturas e reflexos de cada tipo de fissuras e alterações de 
respiração, sucção, audição, deglutição, visando a amamentação, ma-
turação das estruturas orofaciais, focando no desenvolvimento e bom 
estado de saúde geral, onde abrange mãe e filho. 

Diante do exposto, o autor Santos (2019) afirma que diante das 
dificuldades que o neonato tem para fazer a amamentação nos seios 
da mãe, é possível através de métodos fáceis e práticos, tendo em 
vista que a orientação à mãe se dar antes mesmo do neonato nascer, 
para que haja uma familiarização diante desta anomalia.

Tais resultados são compatíveis com os autores Nino et al., 
(2010), Barros et al., (2013) onde os mesmos trazem em seus estu-
dos os métodos adaptáveis para cada de tipo de fissura, tais métodos 
são, uso de mamadeiras com bicos ortodônticos, posições no qual irão 
impedir que o neonato tenha refluxo nasal, e até mesmo evitando a 
broncoaspiração, uso de colher, seringa, e,  dependendo do tipo de 
fissura, o Fonoaudiólogo irá avaliar se será necessário fazer o uso da 
sonda nasogástrica.  

Costa et al (2018), Nascimento (2020) Constataram que, a Fis-
sura labiopalatina não atinge somente a amamentação. Esta deficiência 
pode acarretar a várias dificuldades para o ser humano portador 
desta anomalia, desde a linguagem, audição, fonação, articulação, ou 
seja, Santos et al (2019) afirma que o Fonoaudiólogo é o profissional 
responsável por avaliar e fazer os devidos acompanhamentos desde o 
nascimento, até a fase adulta.

Para Pereira (2019) a orientação precoce é de extrema impor-
tância, tendo em vista que os pais se sentem ansiosos, levando a au-
sência da amamentação, ele afirma que o quanto antes as orientações 
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serem informadas à mãe, o neonato tende a ter uma melhor nutrição 
para fazer a primeira cirurgia e seguir para uma reabilitação juntamen-
te com o Fonoaudiólogo. 

Santos et al., (2013) contribuiu com suas pesquisas e relata 
sobre a importância de uma equipe multidisciplinar no pré e pós ope-
ratório com avaliação e protocolos de atendimento, abordagem ade-
quada às mães também foram cuidados informados, porém em menor 
predominância. Concluiu também que o desmame destes fissurados 
foram altas, devido à ausência de orientações. Após as cirurgias, hou-
ve algumas complicações nestes neonatos, em estudo realizado com 
484 pacientes submetidos à cirurgia primária de lábio e palato, 58% 
apresentaram pelo menos uma complicação na sala de recuperação 
pós-anestésica, diante do exposto, é notório que os protocolos devem 
ser utilizados para evitar tais complexidades.  

Diante das pesquisas bibliográficas, é evidente que a atuação 
fonoaudiológica é de extrema relevância para os neonatos portadores 
destas malformações, em alguns artigos foi notório que o trabalho des-
te profissional é de suma importância, que vai desde a orientação à 
mãe, até mesmo avaliar qual será o melhor método para amenizar as 
dificuldades que a mãe e filho irão se deparar. Desta forma, a presença 
do fonoaudiólogo na equipe multidisciplinar é positiva. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos elementos analisados neste trabalho, pôde se ob-
servar a importância da atuação fonoaudiológica precoce em neonatos 
portadores de fissura labiopalatina, visto que este profissional é indis-
pensável pois está apto para atuar desde o berçário com orientações 
junto a família. O tratamento fonoaudiológico juntamente com a primei-
ra cirurgia mostrou-se extremamente necessária, além de um trata-
mento assistido por profissionais qualificados no pré e pós-operatório. 
Desta forma, para melhor tratamento e reabilitação de um fissurado, é 
de extrema importância que todos os profissionais envolvidos no seu 
tratamento trabalhem em conjunto, de maneira multidisciplinar.

Sendo assim, ratifica-se a importância que o tratamento fo-
noaudiológico juntamente a mãe no processo de reabilitação de crian-
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ças portadoras de fissura labiopalatina diagnosticada precocemente, 
promovendo a aptidão de forma mais rápida e efetiva, minimizando as 
sequelas e favorecendo a funcionalidade do sistema estomatognático 

Neste sentido, a pesquisa mostrou-se de extremamente rele-
vante à ciência, com informações direcionada a classe acadêmica e 
profissionais da fonoaudiologia evidenciando novos dados científicos 
para estudos. 
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CAPÍTULO 12

O DIAGNÓSTICO PRECOCE: OS BENEFÍCIOS DA INTERVENÇÃO 
FONOAUDIOLÓGICA EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA

Ana Claudia dos Santos Fonteneles1

Milena Garcia de Souza
 Aulisangela da Silva Queiroz1

Joab de Souza Arouche2

RESUMO: O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio 
do neurodesenvolvimento, relacionado a dificuldades na interação 
social e habilidades comunicativas e de linguagem, os primeiros 
sinais apresentam-se antes dos 5 anos de idade. O diagnóstico 
precoce é importante, pois se faz necessária a intervenção de uma 
equipe multidisciplinar para um melhor desenvolvimento de crianças 
autistas, desse modo, o fonoaudiólogo é o profissional capacitado 
para trabalhar e habilitar o processo de desenvolvimento da 
linguagem desses indivíduos, uma vez que esta área é comprometida. 
OBJETIVO: Esclarecer os benefícios do diagnóstico precoce na 
intervenção fonoaudiológica em crianças com Transtorno do Espectro 
Autista. METODOLOGIA: O presente estudo refere-se a uma revisão 
bibliográfica, de gênero qualitativo descritivo, onde foram realizadas 
pesquisas sistematizadas em sites relevantes para estudos científicos 
com conteúdos relacionados com o tema em questão. RESULTADOS: 
Para o desenvolvimento deste estudo, foram selecionadas 18 fontes 
de referências, publicadas entre 2008 e 2021, entre eles estão os 
artigos científicos, revistas acadêmicas, livros e sites confiáveis. Houve 
concordância entre os autores sobre a importância do diagnóstico 
precoce e da equipe multidisciplinar no desenvolvimento de crianças 
1  Discente do curso de Fonoaudiologia da Faculdade Metropolitano de Manaus, Fa-
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3  Prof.ª. Orientadora Aulisângela da Silva Queiroz, Centro Universitário Fametro, 
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4  Prof. Coorientador Joab Arouche, Centro Universitário Fametro. E-mail: joab.arou-
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com TEA, destacando a participação e envolvimento do fonoaudiólogo 
tanto no diagnóstico precoce, como na prática terapêutica das 
crianças autistas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir desse estudo, 
foi possível identificar a importância de um diagnóstico precoce, 
associado a intervenção fonoaudiológica, visando o desenvolvimento 
das interações sociais e as habilidades cognitivas, buscando melhora 
na qualidade de vida da criança autista.
Palavras-chave: Autismo; Diagnóstico; Fonoaudiologia; Intervenção; 
Linguagem.

1 INTRODUÇÃO

O psiquiatra austríaco Leo Kanner, em 1943, nomeou autismo 
para caracterizar crianças que continham um perfil comportamental 
específico, incapazes de estabelecer contatos interpessoais, compor-
tamentos repetitivos e estereotipados, relações com objetos, altera-
ção da linguagem e resistência a mudanças (GONÇALVES; CASTRO, 
2013). O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido como um 
transtorno do neurodesenvolvimento, identificado por déficits persis-
tentes na comunicação e interação social em múltiplos contextos (DS-
M-V, 2014). Os sintomas e magnitude do TEA apresentam graus de 
leves a graves e variam de acordo com cada indivíduo, havendo uma 
prevalência no sexo masculino, as manifestações clínicas se dão antes 
dos primeiros 5 anos de idade (APA, 2018).

O processo de aquisição da linguagem requer uma relação en-
tre os estímulos sociais e termos biológicos, e qualquer irregularidade 
afeta, não só a aquisição da linguagem, mas também o desenvolvi-
mento do indivíduo (MOUSINHO, 2010). Crianças com TEA sofrem 
alterações na linguagem verbal e não verbal, gerando um distúrbio de 
comunicação, de compreensão e pragmática (VELLOSO et al., 2011). 
Segundo o CID-10 e o DSM-V, deve ser realizado o diagnóstico de 
autismo em crianças até os 36 meses. No entanto, é possível efetuar 
um diagnóstico eficaz aos 24 meses. Pesquisadores estudam mani-
festações mais precoces, buscando que o diagnóstico seja concluído 
nos primeiros 12 meses (PESSIM et al., 2015). É importante observar 
que assistidos de maneira precoce, por uma equipe multidisciplinar, o 



TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 200

paciente com TEA obtém uma significativa redução dos sintomas, pro-
porcionando uma melhora na qualidade de vida pessoal e na relação 
familiar. Criando dessa forma, uma maior possibilidade de diminuição 
dos danos já causados e aumento das chances de melhor prognóstico 
(PIRES, 2011; APA, 2018). Portanto, o fonoaudiólogo é importante no 
diagnóstico e tratamento de crianças com TEA, pois este profissional 
atua no desenvolvimento da comunicação, da linguagem e das habili-
dades de aprendizagem da criança (INSTITUTO TEA, 2020).

Esta pesquisa promove maior visibilidade para o grupo de pro-
fissionais de fonoaudiologia, pois direciona compreender a importân-
cia e o papel no tratamento e diagnóstico precoce de crianças com 
Transtorno do Espectro Autista. Desta forma, este estudo beneficia os 
pais de crianças com TEA, auxiliando-os para melhor assimilação so-
bre o assunto e cria a possibilidade de ampliar políticas públicas que 
amparam esse público. Desse modo, o seguinte estudo tem por obje-
tivo apresentar estratégias de diagnóstico precoce do TEA e identificar 
quais as intervenções fonoaudiológicas são utilizadas durante o pro-
cesso de aquisição da linguagem. 

A metodologia aplicada a este estudo trata-se uma revisão bi-
bliográfica, apresentando pesquisas que abordam o tema TEA, utili-
zando fundamentações teóricas retiradas de fontes confiáveis. Portan-
to, para que haja um diagnóstico de TEA seguro e eficaz, é preciso a 
inclusão de uma equipe multidisciplinar auxiliando na interpretação e 
conclusão deste resultado. Dessa forma, o fonoaudiólogo desenvolve 
todo o aspecto global e intelectual deste público, visando a aquisição 
da linguagem, relação social e a qualidade de vida através de protoco-
los e estratégias terapêuticas fonoaudiológicas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo refere-se a uma revisão bibliográfica, de ca-
ráter qualitativo descritivo, apresentando estudos que abordam o tema 
Transtorno do Espectro Autista, para o desenvolvimento deste traba-
lho, foram selecionadas 18 fontes de referências, entre eles estão arti-
gos científicos, revistas acadêmicas e livros. As buscas foram realiza-
das nos bancos de dados eletrônicos: ScientificEletronic Library Online 
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(SciELO), Google Acadêmico e sites relevantes para pesquisas cientí-
ficas como Instituto TEA e Desenvolvimento, Organização Mundial da 
Saúde e Associação Americana de Psiquiatria. Os termos utilizados 
para as buscas foram: Autismo; Fonoaudiologia; Diagnóstico Precoce; 
Aquisição da Linguagem; Equipe Multidisciplinar. 

Quanto aos critérios de inclusão, foram selecionados estudos 
com títulos e conteúdos relacionados com o tema abordado, artigos 
científicos publicados entre os anos de 2008 e 2021 e referências re-
tiradas de fontes de dados confiáveis. Em relação aos critérios de ex-
clusão, foram descartados os estudos com títulos e conteúdo que não 
se relacionavam com o tema TEA, artigos científicos que antecedem o 
ano de 2008 e referências retiradas de fontes de dados não confiáveis. 
Desta forma, foi realizado o levantamento de dados para interpretação 
e estipulação de resultados.

3 FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA
 3.1 Transtorno do espectro autista (TEA)

Inicialmente denominado “distúrbio autístico do contato afeti-
vo”, o autismo infantil foi definido em 1943, por Kanner, como uma con-
dição com características comportamentais específicas (MALHEIROS 
et al., 2017).  O transtorno do Espectro Autista (TEA) é um conjunto 
de distúrbios do neurodesenvolvimento caracterizados por dificuldades 
na capacidade social e de comunicação, bem como comportamentos 
estereotipados. Alguns dos sintomas podem ser controlados com re-
médios, receitados por médicos, sendo eles a irritação, agitação, hipe-
ratividade, insônia, entre outros. (OLIVEIRA; SERTIÉ, 2017; ARAÚJO; 
SOUSA; FARIAS, 2021). 

Ocorre comprometimento no desenvolvimento de algumas fun-
ções neurológicas, fazendo com que estas áreas cerebrais não desem-
penhem sua função como deveriam. Os sintomas se fazem presentes 
antes dos três anos de idade (GAIATO, 2018). 

A etiologia do autismo ainda é desconhecida, devido à comple-
xidade do SNC e a sua variedade sintomatológica, no entanto, acredi-
ta-se que os fatores ambientais e genéticos influenciam sua manifesta-
ção (STEFFEN et al., 2019). 
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Acredita-se que a genética influencia pelo menos 50% dos ca-
sos, outros fatores são externos e ocorrem ainda na gestação, como o 
uso de drogas, tabagismo, deficiência de vitamina D e idade materna 
avançada, entre outros (SILLOS et al., 2020).

3.2 Diagnóstico precoce do TEA

O médico psiquiatra é o profissional encarregado de diagnos-
ticar o Transtorno do Espectro Autista. No entanto, pode ser efetua-
do por outro médico qualificado, pois está no Código Internacional de 
Doenças (CID-10). O fonoaudiólogo, em trabalho a equipe multidisci-
plinar, realiza uma avaliação antes do diagnóstico médico, para dife-
renciar as características do paciente, identificando suas habilidades 
para desenvolvê-las (GONÇALVES; PEDRUZZI, 2013).

Por não haver exames próprios, o diagnóstico de crianças au-
tistas acontece na maioria das vezes com atraso. Os pais normalmente 
são os primeiros a observar diferenças nos aspectos comportamentais 
da criança, acarretando momentos de aflição e preocupação, assim, 
inicia-se a procura por ajuda de especialistas (ONZI; GOMES, 2015; 
SILLOS et al., 2020).

É de extrema necessidade um diagnóstico precoce de TEA para 
definir um prognóstico competente, pois somente após os diagnósticos 
é possível iniciar a intervenção para que os sintomas não sejam 
fixos, visto que com o passar dos anos a facilidade de desenvolver 
novas habilidades fica mais dificultosa, já que a plasticidade cerebral 
diminui (BASTOS; NETO; BREVE, 2020). São utilizados recursos 
como questionários e escalas no paciente, incluindo observação 
comportamental e o parecer dos responsáveis ou da família. Após 
a realização do diagnóstico, as intervenções são elaboradas de 
acordo com as limitações de cada paciente para promover melhor 
desenvolvimento e qualidade de vida (SILLOS et al., 2020). 

Estudos apontam gradativamente para mais recursos diagnós-
ticos que discernem as características de crianças com autismo. Etio-
logia, estruturas e processos cerebrais, neuropsicologia, sintomas e 
comportamentos são os níveis de conhecimentos necessários para a 
compreensão integral do Espectro Autista (VELLOSO et al., 2011).
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3.3 O Papel do fonoaudiólogo no tratamento de crianças autistas

Cabe à fonoaudiologia compreender o diagnóstico apresenta-
do, habilitar e reabilitar as alterações e/ou distúrbios da linguagem, 
bem como trabalhar as seguintes questões: linguagem escrita e oral; 
audiologia, voz, mastigação, respiração e deglutição (PADILHA; MO-
RAES, 2020).

O fonoaudiólogo é primordial no processo de desenvolvimento 
da linguagem do TEA, por ser uma das áreas com envolvimentos im-
portantes, notado por trabalhar nos atrasos e ausências ampliando a 
linguagem, melhorar as habilidades sociais e comunicativas, visto que 
não há medicamentos para o tratamento do autismo (CRUZ, GOMES, 
2020; OLIVEIRA et al,2018).

Uma das etapas que envolvem a atuação fonoaudiológica é 
a avaliação clínica de linguagem que abrange o uso de conhecimen-
tos técnicos ligados à fonoaudiologia e a comunicação humana, onde 
são destacados os aspectos de linguagem, avaliando as habilidades 
fonológicas, sintática, semântica, vocabulário, pragmática, competên-
cias metalinguísticas, maturidade simbólica e atenção compartilhada 
(VELLOSO et al, 2011; GONÇALVES; CASTRO, 2013). A atuação fo-
noaudiológica a partir de um diagnóstico precoce contribui para o me-
lhor desenvolvimento da aquisição da linguagem de crianças com TEA 
(SANTOS et al., 2015).

3.4 Intervenções e Estratégias fonoaudiológicas

A intervenção terapêutica fonoaudiológica tem mostrado maior 
eficácia e ampliação no processo evolutivo das crianças com trans-
torno do espectro autista. Principalmente quando a intervenção direta 
está associada à indireta, ou seja, quando as condutas terapêuticas 
envolvem a família e a escola (TAMANAHA; CHIARI; PERISSINOTO, 
2015). 

Enfatiza-se que nenhuma estratégia terapêutica é mais eficaz 
que a outra e que não há uma abordagem específica a ser aplicada 
em todas as crianças, deve-se considerar a individualidade e o nível 
de desenvolvimento de cada paciente (FERNANDES et al, 2008). As 
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intervenções terapêuticas fonoaudiológica que dispõem de etapas 
progressivas e pré-estabelecidas para aplicação: Picture Exchange 
Communication System (PECS), o modelo de intervenção Habilidade 
Comunicativa Verbal (HCV), Responsive Education and Prelinguistic 
Milieu Teaching (RPMT), Atraso de tempo, Análise Comportamental 
Aplicada (ABA) e lego. 

Processos terapêuticos de etapa única: More Than Words 25, 
programa Desenvolvimento Individualizado e baseado no Relaciona-
mento (DIR), uso de fotografias, Comunicação Aumentativa e Alter-
nativa (CAA), Abordagem pragmática, Abordagem Funcional da Lin-
guagem, Repetição de comportamentos. Situações que podem ser 
agregadas a intervenção: Atendimento domiciliar, Atendimento indire-
to, pares ou duplas, equipe interdisciplinar, software de computador 
(GONÇALVES; CASTRO, 2013).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 01 – Os benefícios da intervenção fonoaudiológica em crianças 
com Transtorno do Espectro Autista

OBRA AUTOR ANO CITAÇÃO PRINCIPAL
A eficácia da 
intervenção 
terapêutica 

fonoaudiológica 
nos distúrbios 
do espectro do 

autismo

TAMA-
NAHA;

CHIARI; 
PERISSI-

NOTO.

2015

[…] a tendência de melhor desempe-
nho das crianças atendidas na inter-
venção direta e indireta mostrou que 
está associação foi fundamental [...]

Benefícios da 
intervenção 

fonoaudiológica 
no transtorno do 
espectro autista: 

Revisão de 
literatura

ARAÚJO; 
SOUSA; 
FARIAS.

2021

[…] evidenciou-se que por meio da 
atuação dos fonoaudiólogos, intervin-
do direta e indiretamente possibilita 
uma evolução mais ampla no que se 
refere ao desenvolvimento de crian-
ças com TEA [...]

Intervenção fo-
noaudiológica 

em crianças com 
transtorno do es-

pectro autista

CRUZ; GO-
MES. 2020

[...] A associação da terapia lúdica 
com o fonoaudiólogo assumindo pa-
pel de interlocutor, proporciona uma 
intervenção satisfatória que possibili-
tam evolução considerável no desen-
volvimento do sujeito com TEA [...]
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Levantamento de 
protocolos e méto-
dos diagnósticos 
do transtorno au-
tista aplicáveis na 
clínica fonoaudio-
lógica: uma revi-
são de literatura

GONÇAL-
VES; PE-
DRUZZI.

2013

[…] a Fonoaudiologia ainda tem mui-
to que avançar em suas pesquisas 
em relação ao transtorno autístico, 
auxiliando, dessa forma, no processo 
de diagnóstico e no tratamento das 
pessoas autistas [...]

Intervenção fo-
noaudiológica 

precoce no desen-
volvimento da lin-
guagem no Trans-
torno do Espectro 
Autista: percepção 

dos pais.

BASTOS; 
NETO; 

BREVE.
2020

[...] contribuições da intervenção fo-
noaudiológica precoce no desenvolvi-
mento da linguagem, observa-se que 
todos os pais que participaram desta 
pesquisa conseguiram perceber efei-
tos positivos, relatando desenvolvi-
mento nos aspectos da comunicação 
verbal e não verbal, compreensão, 
comportamento e interação [...]

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

No quadro 01 são apresentados exemplos de intervenções fo-
noaudiológicas junto aos benefícios, oferecidos para o desenvolvimen-
to de crianças com o Transtorno do Espectro Autista. Além de trazer 
estudos baseados nas informações e pesquisas realizadas com essas 
crianças. Nos primeiros teóricos (TAMANAHA; CHIARI; PERISSINO-
TO, 2015), foram avaliadas 11 crianças, do sexo masculino, com idade 
entre 4 e 10 anos, diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autis-
ta. Estas crianças foram divididas em dois grupos: o Grupo de Terapia 
(GT), onde 06 crianças foram submetidas a intervenções diretas e indi-
retas e o Grupo Orientação (GO), onde 05 crianças foram observadas 
somente por intervenções indiretas. Todas as crianças foram atendi-
das pela mesma fonoaudióloga e os pais receberam orientações acer-
ca das intervenções indiretas a serem realizadas, para (TAMANAHA; 
CHIARI; PERISSINOTO, 2015). Na intervenção direta do grupo GT, as 
estratégias foram focadas nas habilidades e na compensação das ha-
bilidades de cada criança. Foram realizadas sessões individuais, com 
a participação dos pais, atuando de forma indireta nas intervenções. 

A respeito das intervenções indiretas, foram organizadas e pla-
nejadas pela fonoaudióloga, porém deveriam ser desempenhadas pe-
las famílias. Após 1 ano recebendo intervenção indireta, este grupo 
de crianças foi incluído no programa de intervenção direta, segundo 
(TAMANAHA; CHIARI; PERISSINOTO, 2015).
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Notou-se que o grupo GT, que recebia intervenções diretas e 
indiretas, obteve maior desempenho e velocidade de evolução nos 
primeiros 6 meses, tendo um grande ganho terapêutico em todas as 
áreas envolvidas. No grupo GO, houve diferenças nas médias somen-
te no último semestre de intervenção. Consta ainda, que há uma evo-
lução mais ampla no desenvolvimento de crianças autistas quando a 
intervenção é associada a estratégias diretas e indiretas, com a parti-
cipação familiar. 

No segundo teórico (ARAÚJO; SOUSA; FARIAS, 2021), apre-
senta um claro conceito sobre as dificuldades em diagnosticar crianças 
com autismo, tendo visto que é um problema de vários níveis sendo 
desde comportamento, fala e interações, portanto, a importância está 
em tratar cada caso com o cuidado que é necessário. Analisando como 
a intervenção fonoaudiológica pode contribuir com o desenvolvimen-
to da fala e dos comportamentos, os autores discorrem sobre vários 
pontos que devem ser considerados sobre os casos que apresentam 
seus problemas e como o profissional deve proceder a partir disso. 
De acordo com (ARAÚJO; SOUSA; FARIAS, 2021), após analisarem 
diversas teorias sobre as contribuições da fonoaudiologia para o de-
senvolvimento de crianças diagnosticadas com TEA, chegou-se à con-
clusão de que a fonoterapia possui muitos benefícios no processo da 
comunicação geral, nas habilidades sociais e de autonomia da criança. 

Sendo assim, o trabalho foi realizado a partir de uma revisão 
bibliográfica dos anos de 2015-2021, após esse levantamento, ficou 
claro que a fonoterapia auxiliou os pacientes com TEA, no período de 6 
meses foi observado que as crianças tinham se desenvolvido nos atos 
comunicativos na duração de 1 minuto. Segundo (ARAÚJO; SOUSA; 
FARIAS, 2021), as crianças diminuíram os gestos para comunicação e 
passaram a utilizar o meio verbal para interagir com o momento. 

A partir dos progressos da fonoterapia, as crianças com TEA 
também apresentaram uma maior interação com jogos simbólicos e 
maior comunicação interpessoal, a abordagem terapêutica foi o pri-
meiro passo para essa interação com maior significado, confirmado 
(ARAÚJO; SOUSA; FARIAS, 2021), quando trabalhado o movimento 
terapêutico com e no constante estímulo de comunicação, cria-se uma 
abordagem funcional que permite que a criança se desenvolva no seu 
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tempo. As interações da criança com os movimentos e a linguagem 
passam por uma significação para obter algo, precisam da comuni-
cação, eles aprendem que existe uma ligação na fala e no desejo de 
obter o objeto. 

Outro ponto esclarecido no artigo é a comunicação entre os 
próprios profissionais e de outras áreas que contemplam o cuidado 
e o desenvolvimento da criança com TEA, existe a participação de 
uma equipe multidisciplinar. A comunicação com os pais e responsá-
veis também mostram os progressos, mesmo que poucos, para en-
tender que podem realizar mais desenvolvimento na criança, segundo 
(ARAÚJO; SOUSA; FARIAS, 2021).

O autor cita também que o quadro de desenvolvimento deve 
ser levado em consideração, e principalmente não o quantitativo que 
a criança aprendeu, e sim o que essas funções comunicativas repre-
sentam para as crianças. Além disso, relata que o fonoaudiólogo atua 
como interlocutor pela utilização de ferramentas capazes de propor-
cionar a intervenção adequada, de maneira lúdica, possibilitando uma 
evolução do desenvolvimento da criança autista, para (ARAÚJO; SOU-
SA; FARIAS, 2021).

No terceiro teórico, houve um levantamento bibliográfico sendo 
comparado 9 artigos para duas tabelas, para (CRUZ; GOMES 2020), 
obteve-se uma dificuldade nos artigos para elaboração das pesquisas, 
devido à escassez dos estudos sobre fonoaudiologia com crianças 
autistas. Portanto, as estratégias utilizadas pelos profissionais da fo-
noaudiologia têm uma importância nessa intervenção para melhorar o 
desempenho não somente oral como de comportamento, socialização 
e comunicação. 

Observou-se que os fonoaudiólogos utilizam de técnicas e 
modelos estruturados entre eles estão ABA3, TEACCH4, PECs5 e a in-
tegração sensorial, assim como (ARAÚJO; SOUSA; FARIAS, 2021), 
na qual foi apontado a utilização dos jogos simbólicos. Para (CRUZ; 
GOMES 2020), também foram usados bastante pelos pesquisadores 
jogos simbólicos, o brincar e os recursos digitais. Esses jogos servem 
3  Applied Behavior Analysis;
4  Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Chil-
dren;
5  Análise Comportamental Aplicada.
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de mediação entre terapeuta e a criança, são importantes para o de-
senvolvimento da criança, mas ao falarmos do desenvolvimento da lin-
guagem e comunicação é preciso ter essa interação entre criança e 
terapeuta estimulando. 

Levando em consideração os processos da linguagem e a for-
ma como aprendemos em interação e comunicação com os outros, 
Vygotsky (1991), explica a imersão como um fato significativo, mas, os 
processos interacionais estimulam a criança, o símbolo é importante 
para qualquer criança em desenvolvimento, assim como as brincadei-
ras, sendo assim, deve levar como um ponto que precisamos estimular 
nosso cérebro e nossas ações para obter um resultado, a mesma coisa 
com o terapeuta e a criança. 

Em concordância com os autores anteriores, (CRUZ; GOMES 
2020), relatam que as estratégias fonoaudiológicas diretas e indiretas 
possuem maior evolução no desenvolvimento das crianças autistas, 
considerando a participação e orientação aos pais destas crianças 
em todo o processo de estimulação e habilitação. Relatando, ainda, a 
atuação e interação lúdica do fonoaudiólogo com a criança, alcançan-
do resultados satisfatórios nos resultados terapêuticos.

Segundo (CRUZ; GOMES 2020), que durante a pesqui-
sa mencionam a dificuldade em encontrar estudos que abordam 
a participação fonoaudiológica na intervenção de crianças com 
TEA, sugerindo assim, a necessidade de novas pesquisas en-
volvendo este grupo de profissionais, que são primordiais para o 
desenvolvimento de crianças autistas, demonstrando os benefí-
cios e as intervenções fonoaudiológicas utilizadas para atender 
este público. Foi evidenciado também que qualquer processo de 
intervenção precisa de uma abordagem interdisciplinar para com-
pensar algum outro problema encontrado, os pais e responsáveis com 
a equipe é primordial para que todo o processo ocorra de forma correta 
e bem-sucedida, toda a aprendizagem ocorre no contexto social quan-
do colocamos à prova o que aprendemos. 

No quarto teórico (GONÇALVES; PEDRUZZI, 2013), por meio 
de um levantamento bibliográfico de teses e dissertações entre agos-
to de 2011 e julho de 2012, com os critérios de Autismo, Avaliação 
e Diagnóstico. No termo de inclusão os trabalhos foram pesquisados 
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em língua portuguesa, totalizando os artigos, teses e dissertações dos 
últimos 20 anos. Sendo assim o quinto artigo teve uma revisão de li-
teratura para embasar a pesquisa sobre a fonoaudiologia com crian-
ças autistas, e ao final foram selecionadas somente 10 artigos sobre o 
tema em língua portuguesa. 

 Para (GONÇALVES; PEDRUZZI, 2013), trouxe uma leitura so-
bre como o diagnóstico precisa ser orientado e aplicado por um médico 
adequado e com experiência na área, por muitas vezes alguns são 
diagnosticados entre os 2 e 3 anos, qualquer problema cognitivo pode 
ser direcionado para autismo, sendo que os problemas do espectro de-
rivam para vários fatores, é necessário ter cuidado ao aplicar os testes. 

O teste conhecido com CARS - Childhood Autism Rating Scale, 
avaliou mais de 1.500 crianças nos EUA, e conforme as pontuações 
eram considerados o tipo de e autismo de 15-30 poderia ser considera-
do não autista, 30-36 moderado e leve, de 36-60 era grave, o teste foi 
aplicado em crianças a partir de 2 anos, portanto, essa é preocupação 
dos autores sobre a aplicação e o diagnóstico. Outro problema com 
os testes é o risco quando os pais respondem a esse questionário, 
o grau de concordância com a observação direta com as crianças é 
discrepante. Carece um teste mais completo, tendo visto que os es-
tudos comprovam que é possível constatar o diagnóstico precoce de 
autismo, com a equipe profissional multidisciplinar, o diagnóstico tardio 
pode ser prejudicial para a criança no seu desenvolvimento, relatado 
por (GONÇALVES; PEDRUZZI, 2013). 

Todos os teóricos concordam que não é possível avaliar os pa-
cientes com transtornos do espectro autista de forma isolada, é preciso 
que essa equipe avalie todos os pontos da criança, desde médicos, 
psiquiatras, psicólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos e ou-
tros, para se ter uma certeza precisa, mesmo assim nenhum teste ou 
método pode constatar o autismo com precisão, segundo (GONÇAL-
VES; PEDRUZZI, 2013). 

O Treatment and Education of Autistic and related Communication 
handicapped Children – TEACCH, já citado anteriormente, no caso desta 
avaliação, não diagnostica, atende aqui uma proposta de avaliar transdis-
ciplinarmente a criança tendo uma classificação, sendo elas: Passou (P), 
Emergente (E) ou falhou (F), que correspondem a P=3, E=2 e F=1. Para 
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(GONÇALVES; PEDRUZZI, 2013), este método é dividido em 4 protoco-
los, Interação Social, Funções Comunicativas, Aspecto Cognitivo e Com-
portamento. Sendo assim, quantifica os resultados obtidos e classifica o 
grau do autismo, o aplicador deve ter experiência e conhecimentos para 
observar as respostas das crianças, analisar e classificar. 

Um dos princípios do programa TEACCH é de que o profissio-
nal que atenda a criança com transtorno autista seja generalista, 
transdisciplinar. Ou seja, independente da sua área de formação 
deve ser capaz de atuar com toda e qualquer manifestação que 
o autismo acarreta, sendo totalmente responsável por aquele a 
que se dispõe a acompanhar. (GONÇALVES, PEDRUZZI, 2013, 
p. 1013).

Uma exigência frente a responsabilidade deste profissional, estu-
dar e pesquisar sobre os problemas para compreender as áreas prejudi-
cadas da criança. A compreensão desta avaliação pode levar o aplicador 
a sentir dúvidas quanto à utilização do teste, prejudicando o resultado, 
por perguntas que não familiarizadas podem confundir o seu entendi-
mento, o foco do deste está nos problemas que a criança apresenta. 

A escala de Avaliação de Traços Autísticos (ATA), utilizada em 
1999, e adaptada para uso no Brasil, seu estudo mais recente foi em 
2008, a sua aplicabilidade é fácil, sendo usada por qualquer profis-
sional, com a ATA o protocolo está em acompanhar os pacientes em 
tratamento e os novos pacientes. A aplicação da triagem foi a partir 
das crianças de 2 anos, e do adolescente de 18 anos. Esse teste é 
sensível quanto sua aplicação sendo relacionada ao CARS, portanto, 
é preciso ter cuidado na sua aplicação para que não tenha erros nas 
suas interpretações. 

A Modified Checklist for Autism in Toddlers M-CHAT, nesse caso 
é um rastreio precoce de casos de autismo, são compostas de 23 ques-
tões e sua aplicação fica com os pais/responsáveis das pacientes. As 
perguntas são fáceis de responder por conter questões fechadas entre 
sim e não, e seu resultado sendo mais rápido. Esse teste também pode 
ser aplicado por fonoaudiólogos, não é somente exclusivo ao médico, 
mesmo sendo um teste sensível tem seus riscos de diagnósticos errô-
neos levando o déficit de aprendizagem e atenção para esse o autis-
mo, segundo (GONÇALVES; PEDRUZZI, 2013). 
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Vistos os usos desses testes e somente um deles pode ser uti-
lizado sem o uso dos médicos, o fonoaudiólogo é essencial para com-
preender o quanto da linguagem e comunicação da criança com autismo 
foi afetada, portanto, ainda falta contribuição dos próprios profissionais 
da área para embasar a pesquisas futuras ou dar embasamento para as 
pesquisas presentes, avançar na qualidade de estudos sobre as crian-
ças com TEA e de como a intervenção fonoaudiológica tem tido pro-
gresso no desenvolvimento delas quando interagem e respondem aos 
tratamentos, de acordo com (GONÇALVES; PEDRUZZI, 2013). 

No quinto teórico (BASTOS, NETO E BREVE, 2020), foi reali-
zada uma pesquisa de caráter qualitativo transversal com o objetivo de 
buscar qualidade de vida para crianças com TEA de até 12 anos, atra-
vés de um tratamento multidisciplinar adequado e qual a percepção 
dos pais quanto à intervenção desenvolvida precocemente (entre dois 
e três anos) por fonoaudiólogos.

O estudo foi realizado com 10 responsáveis de crianças com 
TEA, entre dois anos e seis meses e três anos e nove meses, de acor-
do com os critérios estabelecidos pelos autores. As crianças já haviam 
passado por um diagnóstico de uma equipe multidisciplinar e iniciado o 
atendimento com o fonoaudiólogo desde os três anos de idade.

Segundo (BASTOS; NETO; BREVE, 2020) a pesquisa aconte-
ceu em um período de seis a onze meses, e a percepção dos pais em 
relação aos atendimentos fonoaudiológicos precocemente foi positivo, 
o desenvolvimento das crianças que participaram do estudo foi diver-
sos, cada criança desenvolve aspectos diferentes, como comunicação, 
linguagem receptiva e expressiva, comportamental e interação social, 
comprovando vários estudos sobre a eficácia da intervenção fonoau-
diológica. O TEA por não ter padronizado os sintomas nos pacientes 
em que a possui, as evoluções variam de acordo com a necessidade 
de cada indivíduo.

Utilizando um rastreamento do DSM-V para aplicar as escalas 
de rastreio de protocolo para áreas específicas, a importância disso 
estava em observar como cada paciente reagia e como todos os ca-
sos são isolados e diferentes. Na intervenção os pacientes recebiam 
também o atendimento individual com o psicólogo e a nutricionista, 
sincronizando com a intervenção da fonoaudiologia, os atendimentos 



TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 212

tinham duração de 50 minutos, uma criança do grupo também recebia 
a terapia ocupacional segundo (BASTOS; NETO; BREVE 2020). 

Outra observação, que após os 6 meses da intervenção duas 
crianças passaram a receber o atendimento de dois profissionais, psi-
cólogo e terapeuta, e somente uma criança teve atendimento em dose 
dupla com o psicólogo e fonoaudiólogo, esses procedimentos eram de 
forma individualizada, posteriormente, em grupos duas crianças tive-
ram o atendimento do psicólogo, terapeuta e fonoaudiólogo. 

Tendo em conta os resultados positivos da intervenção fo-
noaudiológica com essas crianças, vemos que o objetivo desta instru-
mentalização é a comunicação funcional, na qual a criança possa se 
expressar e estabelecer interações dentro do seu desenvolvimento, 
considerando, os quadros e o período que cada criança recebeu sua 
intervenção, muitas crianças não desenvolvem a fala, mas, permitem 
entender o contexto do momento, outras que não conseguem realizar 
e entender a fala nem os verbos, pronomes e outros comum em pa-
cientes com ecolalia, segundo (BASTOS; NETO; BREVE, 2020).

De acordo com o artigo foram agrupados dois tipos de catego-
ria, desenvolvimento da linguagem receptiva e ausência no desenvol-
vimento da linguagem receptiva, conforme questionado aos pais sobre 
a questão da intervenção fonoaudióloga em grande parte os pais rela-
taram que houve um progresso dos filhos. Para (BASTOS; NETOBRE-
VE, 2020), após receber a intervenção, como a criança no quadro do 
espectro passou a compreender conceitos básicos importantes para 
seu dia a dia, a linguagem receptiva foi então desenvolvida naquelas 
crianças, por conta da intervenção de vários profissionais envolvidos.

Nota-se que a intervenção fonoaudiológica contribui para o de-
senvolvimento da criança com autismo seja na fala, na linguagem ex-
pressiva, simbólica e receptiva, socialização e comportamento. É um 
trabalho em conjunto que favorece identificar os problemas que exis-
tem e trabalhar em cima das dificuldades de cada caso. Até o contato 
ocular entre a criança e o profissional, pois esse contato permite que 
se observe o objeto ou o espaço que está inserido. O comportamento 
de raiva, frustações e choros diminuem por conta da ação do terapeuta 
e psicólogo que trabalham esse comportamento e socialização. Visto 
que as referências e estudos sobre os casos são escassas, faz-se ne-
cessária maiores pesquisas sobre a temática.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização dos 5 artigos sobre a fonoaudiologia e o espectro au-
tista e a intervenção dos profissionais no desenvolvimento da linguagem 
oral e expressiva foram fundamentais para melhorar a compreensão so-
bre o problema que temos atualmente, em como trabalhar e nas questões 
de quais tipos de intervenções podem ser realizadas de acordo com os 
testes apresentados e do seu diagnóstico, é importante que seja correto.

O acompanhamento deve ser precedido junto a equipe multi-
disciplinar para trabalhar com a criança outras questões, seja de com-
portamento, socialização e clínica é importante que os pais e respon-
sáveis fiquem atentos no progresso ou nas dificuldades que precisam 
ser resolvidas. Neste ponto, as discussões sobre a temática são im-
portantes para os autores, existe uma escassez sobre o problema em 
questão de como melhorar as intervenções com a utilização de novas 
pesquisas com crianças com TEA, de como os profissionais podem 
aprofundar até mesmo com a equipe. Os estudos são antigos e atual-
mente os recentes dependem dos resultados anteriores. 

Portanto, o efeito das intervenções nas pesquisas atualizadas 
e lidas fazem efeitos, os efeitos das terapias individuais e em grupos 
são diferentes, mas focalizando nas melhorias comportamentais e 
da linguagem da criança para que elas possam continuar evoluindo, 
os testes são importantes para mediar o quanto foi apreendido pelas 
crianças em tratamento.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. O que é transtorno do 
espectro do autismo. 2018. Disponível em: https://www.psychiatry.
org/patients-families/autism/what-is-autism-spectrum-disorder, Acesso 
em: 22 de Maio de 2021.

ARAÚJO, J.L.O.; SOUSA, C. C. de. A.; FARIAS, R. R.S. Benefícios 
da intervenção fonoaudiológica no transtorno do espectro autis-
ta: Revisão de literatura. Research, Society and Development, v. 10, 
n.6, 2021. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/
view/15550/14345, Acesso em: 28 de Setembro de 2021.

https://www.psychiatry.org/patients-families/autism/what-is-autism-spectrum-disorder
https://www.psychiatry.org/patients-families/autism/what-is-autism-spectrum-disorder
https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/15550/14345
https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/15550/14345


TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 214

DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS 
5TH (DSM-5). Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 51-59. Disponível em: 
http://dislex.co.pt/images/pdfs/DSM_V.pdf, Acesso em: 23 de Outubro 
de 2021.

FERNANDES, F. D. et al. Fonoaudiologia e autismo: resultado de 
três diferentes modelos de terapia de linguagem. 2008. Disponível 
em: https://www.scielo.br/j/pfono/a/xthV7BntgMJjKWrXfH54XPh/?for-
mat=pdf&lang=pt, Acesso em: 22 de Outubro de 2021. 

GAIATO, M. S.O.S, autismo: guia completo para entender o Trans-
torno do Espectro Autista. 3 edição, São Paulo: nVersos, 2018, pg 6.

GONÇALVES, T. M.; PEDRUZZI, C.M. Levantamento de protocolos 
e métodos diagnósticos do transtorno autista aplicáveis na clíni-
ca fonoaudiológica: uma revisão de literatura. Rev CEFAC 15, n 4, 
Agosto, 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rcefac/a/ZdFjQ5k-
6TwbTBjrSmbbFf9c/?lang=pt&format=html. Acesso em: 20 de Outubro 
de 2021.

INSTITUTO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA-TEA. Trata-
mentos. Disponível em: https://institutotea.com.br/tratamentos/, 2020. 
Acesso em: 25 de Maio de 2021.

MALHEIROS, G. C. et al. Benefícios da intervenção precoce na 
criança Autista. Revista Científica da FMC - Vol. 12, nº1, Julho de 
2017, p. 36-44. Disponível em: http://www.fmc.br/ojs/index.php/RC-
FMC/article/view/121/143, Acesso em: 22 de Março de 2021.

MOUSINHO, R. O falante inocente: linguagem pragmática e habi-
lidades sociais no autismo de alto desempenho. Rev. Psicopeda-
gogia 2010; 27(84): 385-94. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/
pdf/psicoped/v27n84/v27n84a08.pdf, Acesso em: 27 de Setembro de 
2021. 

OLIVEIRA, K. G.; SERTIÉ, A. L. Transtornos do espectro autista: 
um guia atualizado para aconselhamento genético. 2017. Disponí-
vel em: https://www.scielo.br/j/eins/a/YMg4cNph3j7wfttqmKzYsst/abs-
tract/?lang=pt, Acesso em: 21 de Outubro de 2021.

http://dislex.co.pt/images/pdfs/DSM_V.pdf
https://www.scielo.br/j/pfono/a/xthV7BntgMJjKWrXfH54XPh/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/pfono/a/xthV7BntgMJjKWrXfH54XPh/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/rcefac/a/ZdFjQ5k6TwbTBjrSmbbFf9c/?lang=pt&format=html
https://www.scielo.br/j/rcefac/a/ZdFjQ5k6TwbTBjrSmbbFf9c/?lang=pt&format=html
https://institutotea.com.br/tratamentos/
http://www.fmc.br/ojs/index.php/RCFMC/article/view/121/143
http://www.fmc.br/ojs/index.php/RCFMC/article/view/121/143
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicoped/v27n84/v27n84a08.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicoped/v27n84/v27n84a08.pdf
https://www.scielo.br/j/eins/a/YMg4cNph3j7wfttqmKzYsst/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/eins/a/YMg4cNph3j7wfttqmKzYsst/abstract/?lang=pt


TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 215

PADILHA, R. D. R.; MORAES, C. De F. Saúde Em Foco Temas Con-
temporâneos – Volume 3. 2020, p. 23. Disponível em: <  https://www.
editoracientifica.org/articles/code/201001758 > Acesso em: 10 de 
Agosto de 2021.

PESSIM, Larissa Estanislau. Transtornos do espectro autista: impor-
tância e dificuldade do diagnóstico precoce. Disponível em: http://
faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/pnnWsCHLoL-
9zOLE_2015-3-3-14-7-28.pdf, Acesso em: 10 de Junho de 2021.

SILVA, Beatriz dos Santos. O papel dos pais frente à criança com 
autismo: a importância da intervenção precoce. Revista Científica 
Educação, v. 2, n. 3, p. 336-351, 14 maio 2018. Disponível em: https://
periodicosrefoc.com.br/jornal/index.php/RCE/article/view/51, Acesso 
em: 24 de Setembro de 2021.

SILLOS, I. R. et al. A importância de um diagnóstico precoce do au-
tismo para um tratamento mais eficaz: Uma revisão da literatura. 
Atenas Higeia vol.2 nº 1 Jan. 2020. Disponível em: http://atenas.edu.
br/revista/index.php/higeia/article/view/19/33, Acesso em: 25 de Maio 
de 2021.

STEFFEN, B. F., DE PAULA, I. F.., MARTINS, V. M. F., & LÓPEZ, M. 
L. (2020). Diagnóstico precoce de autismo: uma revisão literária. 
revista saúde multidisciplinar, 2019. Disponível em: http://revistas.
famp.edu.br/revistasaudemultidisciplinar/article/view/91. Acesso em: 
22 de Outubro de 2021.

TAMANAHA, Ana Carina; CHIARI, B.M.; PERISSINOTO, Jacy. A eficá-
cia da intervenção terapêutica fonoaudiológica nos distúrbios do 
espectro do autismo. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rcefac/a/
HrBtwzSXtdq9hM8v7CbPBkd/?lang=pt, 2015. Acesso em: 22 de outu-
bro de 2021.

VELLOSO, L. R et al. Protocolo de avaliação diagnóstica multi-
disciplinar da equipe de transtornos globais do desenvolvimen-
to vinculado à pós-graduação em distúrbios do desenvolvimento 
da universidade presbiteriana Mackenzie. Cadernos de Pós-Gra-
duação em Distúrbios do Desenvolvimento, v 11, n 1, p 9-22, São 
Paulo, 2011. Disponível em: https://www.nexoic.com.br/wp-content/
uploads/2019/07/PROTOC2.pdf, Acesso: 30 de março de 2021.

https://www.editoracientifica.org/articles/code/201001758
https://www.editoracientifica.org/articles/code/201001758
http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/pnnWsCHLoL9zOLE_2015-3-3-14-7-28.pdf
http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/pnnWsCHLoL9zOLE_2015-3-3-14-7-28.pdf
http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/pnnWsCHLoL9zOLE_2015-3-3-14-7-28.pdf
https://periodicosrefoc.com.br/jornal/index.php/RCE/article/view/51
https://periodicosrefoc.com.br/jornal/index.php/RCE/article/view/51
http://atenas.edu.br/revista/index.php/higeia/article/view/19/33
http://atenas.edu.br/revista/index.php/higeia/article/view/19/33
http://revistas.famp.edu.br/revistasaudemultidisciplinar/article/view/91
http://revistas.famp.edu.br/revistasaudemultidisciplinar/article/view/91
https://www.scielo.br/j/rcefac/a/HrBtwzSXtdq9hM8v7CbPBkd/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rcefac/a/HrBtwzSXtdq9hM8v7CbPBkd/?lang=pt
https://www.nexoic.com.br/wp-content/uploads/2019/07/PROTOC2.pdf
https://www.nexoic.com.br/wp-content/uploads/2019/07/PROTOC2.pdf


TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 216

VYGOTSKI, L. S. A formação social da mente: Psicologia e peda-
gogia desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 
Organizadores: Michael Cole, Vera John-Steiner, Sylvia Scribner, Ellen 
Souberman Tradução: José Cipolla Neto, Luis Silveira Menna Barreto, 
Solange Castro Afeche. 4ª. ed. Livraria: Martins Fontes, Editora Ltda: 
São Paulo – SP, 1991.



TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 217

CAPÍTULO 13

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA FONOTERAPIA DE ADULTOS 
DISFÊMICOS

Bianca Monteiro da Silva1

Raimundo Nonato Pereira da Silva2

Aulisangela da Silva Queiroz3 
Joab de Souza Arouche4

RESUMO: A Disfemia em adultos tende a impactar na qualidade de 
vida, manifestando-se como alto nível de afetividade negativa, raiva, 
frustração e conflito psicossocial. Em função disso, é que os surgi-
mentos de tratamentos inovadores ganham destaque nas rotinas te-
rapêuticas no tratamento da Disfemia. OBJETIVO: Esclarecer como 
ocorre a intervenção fonoaudióloga com o uso de recursos inovadores 
tecnológicos relacionados à terapia de fala de adultos disfêmicos. ME-
TODOLOGIA: A presente pesquisa foi realizada através do estudo bi-
bliográfico de cunho qualitativo descritivo onde foram realizadas análi-
ses extraídas das bases de dados digitais Google acadêmico e Scielo, 
tendo como relevância os artigos cujo tema a atuação fonoaudiológica 
no tratamento de adultos disfêmicos durante o período de 2021-2019. 
Os artigos de anos anteriores a 2012 foram citados em virtude da sua 
representatividade em relação ao tema do trabalho. RESULTADOS: 
Foram analisados diversos artigos, dos quais 6 caracterizaram os 
Avanços tecnológicos no tratamento de adultos com disfemia. Autores 
como Yaruss (2008), Oliveira e Buzzet (2016) e Merlo (2021) mostram 
que o tratamento da Disfemia por meio de recursos tecnológicos como 
o fluency Coach DAF assistant, Speecheasy e Fonotools tende a esti-
mular os pacientes para uma melhor intervenção, uma vez que crian-
ças e adultos são cada vez mais afeitos ao uso de novas tecnologias 
1 Graduanda do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário - Fametro, biamd-
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e apresentam respostas mais eficazes no tratamento. CONSIDERA-
ÇÕES FINAIS: No entanto, apesar da eficácia e aceitação das inova-
ções tecnológicas no tratamento da Disfemia, para algumas literaturas, 
estratégias auditivas não devem ser utilizadas de forma irrefutável para 
todas as pessoas com distúrbios de fala, pois nem todas são beneficia-
das. A individualidade de cada tratamento deve ser sempre respeitada, 
assim como a busca dos recursos que possam propiciar melhor ade-
quação ao paciente.
Palavras-chave: Tratamento; Tecnologia, Fonoaudiológico; Adultos; 
Disfemia.

1 INTRODUÇÃO

A disfemia pode ser caracterizada como uma desordem nas 
ações da fala, onde o indivíduo sabe o que fala, imagina como vai emitir 
os sons, entretanto, o mesmo não consegue reproduzir o som devido 
a uma repetição silábica, prolongamento ou algum tipo de bloqueio 
involuntário, como por exemplo, uma distração (CARVALHO et al., 2014).

Quando se pensa na Disfemia em adultos de maneira ampla, 
multidimensional, heterogênea, pode-se compreender por que esse 
distúrbio é mais do que só os sintomas (de repetições, bloqueios, pro-
longamentos, pausas etc.) e por que uma mesma modalidade de tera-
pia, fármacos ou técnicas não funcionam eficientemente para todas as 
pessoas (MARCHESAN et al., 2014).

Por ser considerado um distúrbio crônico em adultos, a Disfe-
mia apresenta reduzida possibilidade de remissão espontânea. Assim 
esse distúrbio tende a impactar na qualidade de vida dos adultos dis-
fêmicos, que pode se manifestar como alto nível de afetividade nega-
tiva, raiva, frustração e conflito psicossocial. Em função disso, é que 
o surgimento de tratamentos inovadores ganha destaque nas rotinas 
terapêuticas no tratamento da Disfemia.

Em vista disso, cabe destacar que o uso de tecnologias mais 
avançadas como computadores, filmadoras, aplicativos e softwares 
utilizados em terapias de Disfemia tendem a estimular os pacientes 
para uma melhor intervenção, uma vez que crianças e adultos são 
cada vez mais afeitos ao uso de novas tecnologias. 
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Nesse sentido, o objetivo do estudo foi esclarecer como ocorre 
a intervenção fonoaudióloga com o uso de recursos inovadores tecno-
lógicos relacionados à terapia de fala de adultos disfêmicos atentando 
a problemática. A metodologia adotada do estudo encaminhou-se para 
uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo descritivo, onde foram 
realizadas análises extraídas das bases de dados digitais Google aca-
dêmico e Scielo no período de 2012-2021, que compreende a atuação 
Fonoaudiológica no tratamento de adultos disfêmicos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para realizar este estudo, foi utilizado o método de pesquisa 
bibliográfica, por meio de uma abordagem qualitativa, de natureza bá-
sica, com objetivo descritivo.   o método de pesquisa foi realizado em 
duas fases: a coleta de fontes bibliográficas, na qual foi feito o levanta-
mento da bibliografia existente e, logo após, a coleta de informações, 
na qual foi realizado o levantamento dos dados, fatos e informações 
contidas na bibliografia selecionada. além disso, eles são analisados 
diretamente pelo pesquisado descritivo onde foram realizadas análi-
ses extraídas pelas plataformas digitais, google acadêmico, scielo no 
período de 2012-2021. os principais artigos utilizados foram: atuação 
fonoaudiológica no tratamento de adultos disfêmicos.

Para os critérios de seleção, foram incluídos artigos que abor-
dassem obras científicas que tenham como tema a atuação fonoaudio-
lógica no tratamento de adultos disfêmicos, sendo estas referências 
básicas para projetos de obras científicas em idioma português e com 
base em dados confiáveis.

Os artigos de anos anteriores a 2012 foram citados em virtude 
da sua representatividade em relação ao tema do trabalho.

3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Disfemia

A disfemia ou gagueira pode ser caracterizada como uma de-
sordem nas ações da fala, onde o indivíduo sabe o que falar, mentaliza 
como vai emitir os sons, entretanto, o mesmo não consegue reproduzir 
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o som devido a uma repetição silábica, prolongamento ou algum tipo de 
bloqueio involuntário, como por exemplo uma distração (CARVALHO 
et al, 2014). 

A disfemia é considerada um distúrbio complexo e multidimen-
sional em que a disfluência é um dos principais componentes. A dis-
fluência é denominada como uma interrupção no fluxo do processo da 
fala, o que acaba dificultando a fluência adequada dos sons (CAPUTO, 
2017). Os pacientes que apresentam quadros de disfemia não pos-
suem habilidades em lidar com o reflexo respiratório o que torna esse 
processo falho no caminho em que o ar percorre, ou seja, essa falha 
impede a passagem natural do ar que sai dos pulmões ocasionando e/
ou piorando a gagueira, dependendo do estilo de vida de cada indiví-
duo (JAKUBOVIKS, 2015; SILVA et al, 2015).

Segundo Silva et al (2015), são conhecidos três tipos de dis-
femia, a primeira é a gagueira adquirida, a segunda é a disfemia do 
desenvolvimento ou idiopática, e a terceira é a disfemia psicogênica. 
Os autores destacam que a disfemia adquirida, também chamada de 
disfemia neurogênica, é rara e pode ocorrer após um derrame, um 
traumatismo craniano, um AVC, algum tumor cerebral, ou seja, casos 
em que o cérebro tenha sofrido algum trauma. 

A disfemia do desenvolvimento é tida como uma alteração co-
mum, que surge, geralmente, entre os dois e cinco anos. Até o presen-
te momento esse tipo de disfemia na literatura médica não apresenta 
causa conhecida, porém são muitos os estudos que buscam estabele-
cer as causas (NOGUEIRA, 2015). 

A disfemia psicogênica é decorrente de algum evento emocio-
nal traumático ou conflitos emocionais, como por exemplo, uma perda 
de um familiar, agressões sofridas dos pais, estupro, decepções amo-
rosas, estresse extremo no ambiente de trabalho, entre outros (AN-
DRADE, 2013).

3.1.1 Causas e Sintomas da Disfemia 

A disfemia é caracterizada pelo funcionamento impróprio dos 
núcleos de base, conglomerados de células nervosas relacionadas 
no controle da motricidade. Segundo o Instituto Brasileiro de Fluência 
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(IBF), a Disfemia consiste na dificuldade do cérebro para sinalizar o 
término de um som ou uma sílaba e passar automaticamente para o 
próximo. A partir do momento que essas estruturas não funcionam cor-
retamente, interferem no seguimento motor da automatização da fala, 
originando os prolongamentos, bloqueios e repetições da fala próprios 
da gagueira (SILVA et al, 2015; AZEVEDO et al, 2019). 

Friedman (2014) destaca que dentre os fatores de risco que 
propicie que a disfemia se torne um problema crônico estão o histórico 
familiar, o indivíduo do sexo feminino, uma vez que apresentam míni-
mas condições neurocentrais para a recuperação. 

Cabe ressaltar que há uma discussão em torno da diferença en-
tre a disfemia e a disfluência. O diagnóstico que diferencia a disfemia e 
a disfluência leva em consideração as características topográficas da 
fala, assim como a evidência ou não de comportamentos compensató-
rios como piscar, revirar os olhos, lagrimar etc. (GONÇALVES, 2017)

Conforme Marchesan et al (2014), a Disfemia em adultos é ca-
racterizada por um declínio na ativação motora da fala, ou seja, rup-
turas da fala apresentam menor pressão articulatória.  Em vista disso, 
algumas pessoas tendem a sofrer pela falta de oportunidades no mer-
cado de trabalho, seja pela limitação imposta pelo medo de falar em 
público ou pelo medo de sofrer retaliações. Segundo Barbosa e Fried-
man (2007), situações de medo, ansiedade e timidez são sensações 
que alteram a fluência da fala, seja em indivíduos fluentes ou não. Para 
o não fluente essa situação tende a piorar em situações onde ele é o 
centro.

Dessa forma a Disfemia em adultos se comporta como um dis-
túrbio crônico, que se comporta de maneira permanente e irreversível. 
Ademais requer uma assistência especializada para reduzir seu im-
pacto no indivíduo, na sua família e na sociedade.

3.1.2 Tratamentos fonoaudiológicos para a disfemia em adultos 

O tratamento da disfemia é realizado por intermédio dos fo-
noaudiólogos, que dispõem de técnicas e procedimentos característi-
cos para tratar tais distúrbios, podendo esse tratamento ser realizado 
em qualquer idade (OLIVEIRA, BOHNEN, 2017). 



TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 222

Para Cesar e Maksud (2016), diversos especialistas da área 
da fonoaudiologia e da otorrinolaringologia destacam que não há tra-
tamento que cure a disfemia, pois que os tratamentos existentes ge-
ram uma redução expressiva da disfemia, podendo continuar algum 
resquício, ainda que discreto. A disfemia, por seus múltiplos fatores e 
pela variedade de enfoques terapêuticos − sendo que muitas dessas 
abordagens são precariamente descritas, o único indicador aceito pela 
maior parte dos pesquisadores, é o de medição da porcentagem de 
sílabas gaguejadas no período de um minuto (FRIEDMAN, 2014).

Um dos tratamentos mais utilizados é o Programa Fonoaudiólo-
go de Promoção da Fluência (PFPF). Esse programa é constituído de 
10 a 12 sessões semanais e que duram aproximadamente 50 minutos 
de duração, estruturadas e baseadas na incitação de quatro áreas, que 
são empregadas sequencialmente: cinestesia corporal e localização 
de tensão; respiração e voz; tensão articulatória, e técnicas específi-
cas para redução das rupturas da fala (COSTA et al, 2019; SILVA et a 
l, 2015).

Diante disso, cabe ressaltar que a atuação do profissional fo-
noaudiólogo é de suma importância para o diagnóstico e tratamentos 
dos pacientes adultos que apresentam quadros de disfemia, princi-
palmente em relação à autoestima desses pacientes, que por muitas 
vezes são ridicularizados por terceiros que não compreendem o pro-
blema. Atuando de forma significativa na busca de restabelecer o pa-
ciente em relação ao problema de gagueira apresentado pelo paciente 
(BRASIL, 2017). 

Segundo Costa et al (2019), no tratamento o profissional apli-
ca e realiza exercícios para que os pacientes possam reduzir o ritmo 
da gagueira do indivíduo, dependendo do nível de disfemia no qual o 
paciente esteja, é possível depois de algum tempo a observação da 
redução da gagueira nos pacientes. 

Para os autores Scarpa e Fernandes-Svartman (2012), esses 
tratamentos descritos pelos fonoaudiólogos na literatura, visam o res-
tabelecimento da fluência da fala ou a amenização dos bloqueios, pro-
longamentos, repetições, entre outros aspectos, como também busca 
o estabelecimento de relações de comunicação mais saudáveis, pro-
porcionando maior conforto. 
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3.1.3 Inovações tecnológicas para o tratamento em adultos disfê-
micos

O uso de tecnologias, bem como de aplicativos e seus 
aparatos são cada vez mais aplicados na fonoterapia, princi-
palmente, quando se referem a tratamentos de para melhorar 
a fluência. Tais aplicativos provocam atraso no retorno auditivo 
reduzindo a velocidade de fala, alterando a frequência da voz 
ouvida pelo usuário para favorecer o efeito coro, consequente-
mente, diminuindo a frequência de gagueira.

Dentre os recursos tecnológicos que merecem destaque 
são o FluencyCoach DAF Assistant, Speecheasy, Fonotools e 
outros. Estes são aplicativos para telefones celulares, tablets ou 
computadores e, embora em sua maioria, sejam desenvolvidos 
para falantes do inglês, respondem bem ao falante português 
brasileiro. São aplicativos, na maioria, gratuitos e bem avaliados 
pelos profissionais para aumentar a fluência. Posto que, nem 
todos os aplicativos tenham a portabilidade que o SpeechEasy 
oferece, principalmente, pelo fato de induzir a redução da velo-
cidade da voz do usuário, que escuta com uma “segunda voz”. 

Por isso que estudos como esse, devem ser mais ade-
quados a aplicação máxima do conhecimento e dos recursos 
existentes para minimizar os efeitos do distúrbio e maximizar a 
qualidade de vida das pessoas com Disfemia persistente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após as análises de vários artigos científicos, o quadro a seguir 
representa o número de obras que esclarecem as principais informa-
ções acerca das referências utilizadas na fundamentação e discussão 
dos temas abordados.
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Tabela 1 - Inovações Tecnológicas na Fonoterapia em Adultos Disfê-
micos

OBRA AUTOR ANO CITAÇÃO

Key concepts in stutte-
ring treatment: school-a-
ge children who stutter. 
[homepage na internet]

J. Scott Yaruss 2015
O uso de tablets e smar-
tphones na exploração 
da fala.

Comparação da leitura 
de escolares com ga-
gueira em duas condi-
ções de escuta: habitual 
e atrasada.

Roberto Buzzetti, 
Michele Fiorin, Na-
tália Lira Martinelli, 
Ana Cláudia Vieira 
Cardoso, Cristiane 
Moço Canhetti de 

Oliveira

2016

A necessidade de recur-
sos tecnológicos como o 
fluency Coach DAF as-
sistant, para a aumentar 
a fluência.

Tratamento fonoaudio-
lógico especializado 
(homepage)

Sandra Merlo 2021
A adaptação de apa-
relhos eletrônicos que 
promovem mudança no 
feedback

Comparação do efeito 
imediato da retroalimen-
tação auditiva atrasada, 
mascarada e amplifica-
da na fala de gagos e de 
não gagos [dissertação]

Michele Fiorin 2014
O uso do Fonotools pro-
moveu fluência apenas 
nas pessoas com gaguei-
ra grave/muito grave. 

Fundamentos e práticas 
em Fonoaudiologia.

Andréa de Melo 
Cesar; Simone S. 

Maksud.
2016

Destaca que não há 
tratamento que cure a 
Disfemia, apenas trata-
mentos que reduzem ex-
pressivamente.

Fonte: Autor (2021)

 4.1 Avanços tecnológicos no tratamento de adultos com disfemia 

O tratamento da Disfemia é realizado por intermédio dos fonoau-
diólogos, que dispõem de técnicas e procedimentos característicos para 
tratar tais distúrbios, podendo esse tratamento ser realizado em qualquer 
idade (OLIVEIRA, BOHNEN, 2017). Ademais, tratamentos inovadores 
com a utilização de novas tecnologias se fazem cada vez mais presentes 
no cotidiano dos profissionais de fonoaudiologia. Recursos tecnológicos 
estão sendo testados no tratamento da Disfemia para que, através da 
simulação de situações, as técnicas de fluência da fala e a diminuição do 
congelamento (freezing) possam ser mais bem trabalhadas. 
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Sabe-se também que tecnologias mais avançadas como com-
putadores e filmadoras utilizadas em terapias de Disfemia tendem a 
estimular os pacientes para uma melhor intervenção, uma vez que 
crianças e adultos são cada vez mais afeitos ao uso de novas tecnolo-
gias. Reitera-se que apesar dos estudos frequentes no que tange aos 
tratamentos da disfemia em adultos disfêmicos, 

Para Yaruss (2008), o uso de tablets e smartphones, indicados 
para facilitar a aprendizagem da anatomia e fisiologia da fala, denomi-
nados de exploração da fala, nos quais o paciente fala, olhando para a 
tela, e analisa os movimentos que realiza para aumentar a consciência 
das partes do corpo utilizadas na fala, podem também ser utilizados 
para identificar as disfluências, os concomitantes físicos em pacientes 
adultos, visando ao trabalho do entendimento e confronto com distúr-
bios de fala.

Concomitante a isso, podemos citar também aplicativos básicos 
como PowerPoint, Microsoft Word, dentre outros que são utilizados fre-
quentemente por profissionais e estudantes. Por meio desses recursos, 
o terapeuta insere figuras ou palavras na tela, onde são apresentadas 
uma de cada vez, para redução da elocução, através de um pequeno 
prolongamento de sílabas de cada palavra e do aumento de número e 
tempos de pausa. Ressalta-se que o uso de tais aplicativos são os fre-
quentemente utilizados por profissionais nas rotinas terapêuticas.

Ainda nesse sentido, outro aplicativo utilizado em terapias no 
tratamento da Disfemia, que pretende alinhar a terapia à tecnologia é o 
uso do “Ernesto, o menino com gagueira em família”, consiste em uma 
versão digital do livro físico, que conta a história de um rapaz que ga-
gueja, descrevendo sua relação com a família e amigos e como lidam 
com a Disfemia. Este aplicativo tende a trabalhar a fluência e favorece 
a articulação verbal, fonologia e voz, por meio também de jogos inte-
rativos.  Além de orientar as pessoas sobre como se comunicar com 
disfêmicos. Apesar de se mostrar com crianças disfêmicas, eficaz em 
terapias aplicativos como este ganham mais importância a medida que 
o uso de novas tecnologias tendem a ganhar mais espaço em trata-
mentos médicos inovadores.

De acordo com Oliveira e Buzzet (2016) no Livro de “Avaliação 
da fala e da linguagem: perspectivas interdisciplinares” cap.157, afirma 
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que o tratamento da Disfemia sempre necessitou de alguns recursos 
tecnológicos como o fluency Coach DAF assistant, que é um aplicativo 
para telefones celulares semelhantes, tablets ou computadores, que 
ajuda a aumentar a fluência. O Speecheasy que induz a redução da 
velocidade da voz do usuário, que escuta com uma “segunda voz”, 
esta escuta coro aciona os neurônios espelhos, permitindo que a fala 
se torne significativamente mais fluente. Para Merlo (2021), adaptação 
de aparelhos eletrônicos que promovem mudança no feedback auditi-
vo pode retardar em frações de segundos e/ou alterar o tom com que 
a pessoa com Disfemia ouve sua própria voz. No mais, sabe-se que 
a utilização desses recursos se torna imprescindível quando lidamos 
com distúrbios de fala como a Disfemia.

Outro recurso visado no tratamento da Disfemia é o NiNiSpee-
ch, um aplicativo conectado ao telefone, que pode ser deslocado junto 
com o paciente para a manutenção da fluência fora do consultório, 
funcionando como um monitor auxiliar do Fonoaudiólogo. No entanto, 
este aplicativo foi lançado em 2015, em Israel, de forma experimental, 
ou seja, está na dependência de adaptações, que visem formatos di-
ferentes que propiciem maior aproximação entre fonoaudiólogo e pa-
ciente.

Ainda nessa linha de softwares, que se assemelha ao ‘‘Mais 
fluência”, cabe mencionar o Fonotools, criado para promover mudan-
ças na comunicação oral por meio da alteração do feedback auditivo. 
Sua inovação se dá por intermédio do fone, que é bilateral, com sete 
diferentes modos de monitoramento, permitindo, assim, maior espe-
cificidade no tratamento. Conforme mostra seu manual de uso, para 
os casos de Disfluências, este recurso permite identificar e controlar 
aspectos particulares da emissão. Segundo Fiorin (2014), um estudo 
analisou o uso Fono Tools, e os resultados mostraram que a retroali-
mentação auditiva atrasada promoveu fluência apenas nas pessoas 
com gagueira grave/muito grave, e que o mascaramento e a ampli-
ficação diminuíram as disfluências típicas da gagueira em ambos os 
grupos, porém sem alterar significativamente a taxa de elocução. 

Em contrapartida, para algumas literaturas, estratégias auditi-
vas não devem ser utilizadas de forma irrefutável para todas as pessoas 
com distúrbios de fala, pois nem todas são beneficiadas. Ademais, a 
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individualidade de cada tratamento deve ser sempre respeitada, assim 
como a busca dos recursos que possam propiciar melhor adequação 
ao paciente. Por esse lado destaca Marchesan et al (2014), quando 
fala que percepção do profissional deve estruturar-se para a percep-
ção das particularidades. O doente é a doença que adquiriu traços de 
singularidade.

Cabe ressaltar que, conforme afirma Cesar e Maksud (2016), 
diversos especialistas da área da fonoaudiologia e da otorrinolaringolo-
gia destacam que não há tratamento que cure a Disfemia, uma vez que 
os possíveis tratamentos já existentes geram uma redução expressiva 
desse distúrbio, podendo continuar algum resquício, ainda que discre-
to. Não obstante, a utilização desses novos recursos requer sempre 
a habilidade e competência do profissional fonoaudiólogo, que deve 
ser inteiramente capacitado para regular e manipular os equipamentos 
tecnológicos, tendo em vista que a falta de conhecimento e agilidade 
do terapeuta pode até prejudicar a terapia, aumentando a frustração 
do paciente. Em consonância com esse entendimento, Bohnem (2007) 
aponta que o somente o uso da tecnologia não valerá se para os quais 
ela foi desenvolvida não souberem usá-la. Devendo, para tanto, que o 
profissional Fonoaudiólogo não deixe de utilizar seu raciocínio clínico, 
seu conhecimento, sua capacidade de observação na terapia.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tratamento da Disfemia por meio de recursos tecnológicos 
como o fluency Coach DAF assistant Speecheasy e Fonotools tende 
a estimular os pacientes para uma melhor intervenção, uma vez que 
crianças e adultos são cada vez mais afeitos ao uso de novas tecnolo-
gias e apresentam respostas mais eficazes no tratamento.

 No entanto, apesar da eficácia e aceitação das inovações tec-
nológicas no tratamento da Disfemia, para algumas literaturas, estraté-
gias auditivas devem ser utilizadas cautelosamente para todas as pes-
soas com distúrbios de fala, pois nem todas podem ser beneficiadas. A 
individualidade de cada tratamento deve ser sempre respeitada, assim 
como a busca dos recursos que possam propiciar melhor adequação 
ao paciente.
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Assim, dada à complexidade da Disfemia, demandam-se maio-
res estudos a respeito do assunto, uma vez que o avanço da tecnolo-
gia aliado à atuação de profissionais especializados tende a cooperar 
para um tratamento mais eficaz.
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CAPÍTULO 14

ADAPTAÇÕES E ESTRATÉGIAS FONOAUDIOLÓGICAS PARA 
REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Érika de Lima Nascimento1

Jaqueline Martins da Silva2

Aulisangela da Silva Queiroz3

Joab de Souza Arouche4

RESUMO: O paciente com TEA possui alterações ligadas à Fonoau-
diologia, dentre elas estão alterações de linguagem, dificuldade em ini-
ciar e manter diálogos e interpretar palavras, o papel do fonoaudiólogo 
é melhorar os sintomas comportamentais, a linguagem e a comunica-
ção dos portadores de TEA, esta pesquisa é de grande relevância, pois 
apresenta os diversos tipos de adaptações e estratégias para a atua-
ção fonoaudiológica em indivíduos autistas de diversos graus, possui 
grande importância para fonoaudiólogos que se habilitam a trabalhar 
com terapias mais dinâmicas, lúdicas proporcionando uma reabilitação 
de forma mais atrativa para o paciente, buscando sempre inovações 
para a contribuição da terapia. OBJETIVO: objetivo do estudo é apre-
sentar as formas diferenciadas de intervenções fonoaudiológicas utili-
zando métodos lúdicos, conteúdos didáticos para crianças com diag-
nóstico de TEA. METODOLOGIA: O estudo trata-se de uma pesquisa 
de revisão bibliográfica exploratória de cunho qualitativo, onde foram 
utilizadas revistas, acervo bibliotecários, bancos de dados através das 
plataformas digitais Scielo, Google acadêmico onde foram analisados 
artigos científicos no período de 2009 a 2020.RESULTADOS:Foram 
analisados 33 artigos referentes adaptações e estratégias a serem uti-
lizadas com crianças portadoras de TEA, dentre eles, 16 serviram para 
1 Discente do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário FAMETRO, erikanas-
cimento427@gmail.com;
2 Discente do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário FAMETRO, Jaquela-
ra1998@gmail.com
3 Docente Aulisangela da Silva Queiroz, Centro Universitário FAMETRO, aulizangela.
queiroz@fametro.edu.br.       
4 Co-Coorientador: Joab de Souza Arouche, Centro Universitário FAMETRO, joab.
arouche@fametro.edu.br.
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conduzir o desenvolvimento da pesquisa e resultados obtidos para a 
população citada, os artigos analisados destacam a importância do fo-
noaudiólogo usar estratégias favoráveis para reabilitar as crianças com 
TEA e quais as melhores maneiras de realizar a terapia. CONCLU-
SÃO: Concluiu-se a partir da análise dos artigos a necessidade de o 
fonoaudiólogo buscar novos meios de adaptações e estratégias para 
seus pacientes portadores de TEA que tem dificuldades de se adaptar 
as terapias.
Palavras-chave: Autismo; Reabilitação; TEA; Estratégias; Fonoaudio-
lógicas; Crianças;

1 INTRODUÇÃO

 O paciente com TEA possui alterações ligadas à Fonoaudiolo-
gia, dentre elas estão alterações de linguagem, dificuldade em iniciar e 
manter diálogos e interpretar palavras (GONÇALVES, 2013). O objetivo 
principal do fonoaudiólogo é melhorar os sintomas comportamentais, 
a linguagem e a comunicação dos portadores de TEA (CAZASSUS, 
2016). A intervenção precoce e contínua do fonoaudiólogo é de extrema 
importância para que o quadro evolua satisfatoriamente, no que envolve 
sua comunicação geral e em especial, para o desenvolvimento de sua 
linguagem receptiva e expressiva, gestual, oral e escrita (ALMEIDA 
,2019).

 Nem todos os profissionais da Fonoaudiologia são adeptos às 
novas adaptações e tecnologias que estão disponíveis para auxiliar o 
tratamento de crianças com TEA, o fonoaudiólogo precisa estar prepa-
rado para cada tipo de paciente (BATISTA, 2019) como mencionado 
anteriormente existem diversos graus e variâncias de autismo, desde o 
leve ao grave, ou seja, crianças com temperamentos diferentes, algu-
mas que falam mais e outras menos, agressivas, tímidas, imperativas e 
etc (BRITES. et al, 2014). Diante disso o fonoaudiólogo precisa buscar 
meios para a avaliação e terapia, e claro, formas eficazes que sejam 
evidentes e com resultados significativos.

 Nesse sentido, para a avaliação são usados protocolos para 
saber ao certo a alteração específica da criança para que um planeja-
mento estratégico com adaptações voltado para o paciente com TEA 
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seja usado, utilizando métodos lúdicos, terapia ABA que consiste no 
ensino intensivo das habilidades necessárias para que o indivíduo diag-
nosticado com autismo ou transtornos invasivos do desenvolvimento 
se torne independente, conteúdos didáticos e uso de tecnologias. 

 O estudo trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica ex-
ploratória de cunho qualitativo, onde foram utilizadas revistas, acervo 
bibliotecários, bancos de dados através das plataformas digitais Scie-
lo, Google acadêmico onde foram analisados artigos científicos no pe-
ríodo de 2009 a 2020.

 Contudo, é de grande importância os diversos tipos de adapta-
ções e estratégias para a atuação fonoaudiológica em indivíduos autis-
tas de diversos graus, contribuindo para fonoaudiólogos que se habilitam 
a trabalhar com terapias mais dinâmicas, lúdicas proporcionando uma 
reabilitação de forma mais atrativa para o paciente, buscando sempre 
inovações para a contribuição da terapia, tendo em vista que muitos pro-
fissionais não buscam utilizar métodos diferenciados para avaliar quais 
os aspectos que provocam um maior nível de motivação para a interação 
do paciente. Assim mostrando como a ciência evolui, beneficiando fami-
liares, professores e todas as pessoas de convívio do portador de TEA. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória 
descritiva de cunho qualitativo, após a realização das buscas de todos 
os materiais que totalizaram cerca de 33 artigos, foi feito uma seleção 
de acordo com o ano em que o material foi publicado e a formação dos 
autores. Foi utilizado como critério de inclusão crianças portadoras de 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) da educação infantil nas séries 
iniciais do ensino fundamental, com idade entre 5 a 10 anos que apre-
sentavam dificuldades para interagir com os colegas e com a equipe 
multidisciplinar.

Como base de dados para a pesquisa foram utilizados artigos 
científicos, livros acadêmicos e acervos digitais comparando e reunin-
do os diferentes dados encontrados nas fontes consultadas e listan-
do as principais adaptações e estratégias utilizadas na reabilitação de 
crianças com autismo.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
3.1 Transtorno do Espectro Autista (TEA)

O TEA também conhecido como Transtorno do Espectro Autista 
é caracterizado por déficits persistentes na comunicação e interação 
social, incluindo dificuldades no quesito relacionamentos, tanto para 
desenvolver e manter como para compreender (APA, 2014).

Trata-se de um transtorno permanente, que ainda não há cura, 
mesmo que a intervenção precoce altere o prognóstico e suavize os 
sintomas (DCPDC, 2019). Aceita-se que a etiologia tenha base neu-
ropsicológica, genética e neurobiológica. Pode estar adjunta a outras 
enfermidades ou também síndromes genéticas já existentes (ALMEI-
DA, et al, 2018). 

O Autismo é dividido especificamente em três graus que são: 
leve, moderado e severo (SILVA, et al, 2009).   O grau leve é o mais 
suave presente no TEA, o indivíduo incluído nesse grupo geralmente 
apresenta sintomas bem sutis e que não interferem muito na escola e 
nas relações, precisam apenas de dicas básicas e auxílios específicos.

3.2 Atuação Fonoaudiológica em crianças com TEA

A assistência fonoaudiológica é necessária nas terapias, para 
desenvolvimento do paciente com TEA, fazendo a utilização de recur-
sos manuais, digitais, lúdicos e métodos estratégicos, possibilitando 
uma evolução a cada terapia (CRUZ; GOMES, 2020).  

Há vários métodos de intervenção fonoaudiológica para autistas, 
o modelo de habilidade comunicativa verbal, métodos para nomear fun-
ções, alcançar habilidade de fala, estimular o paciente com atividades 
de comunicação (GONÇALVES; CASTRO, 2013). Nas terapias, diversos 
meios terapêuticos são utilizados, a música vem contribuindo e mostran-
do bastante eficácia em autistas, utilizado como estimulador motivacio-
nal, melhorando as habilidades comunicativas (SILVA; FARIAS; OLIVEI-
RA, 2018). A intervenção fonoaudiológica precoce nos pacientes com 
TEA terá resultados de maneira positiva, pois as terapias e atividades 
com o paciente tanto de comunicação verbal ou não verbal, vai estar 
analisando o comportamento (BASTOS; NETO; BREVE, 2020). 
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O Fonoaudiólogo é de extrema importância para o acompanha-
mento terapêutico, pois a partir das terapias e avaliações, podemos 
estar avaliando o paciente como um todo, avalia desde a concepção 
de linguagem, lugar de interação e todos os métodos padronizados 
(RABELO; LABIGALINI, 2017).  

A inclusão para autistas é uma prática que deve ser inserida 
na sociedade, na escola, independentemente do grau de comprometi-
mento social e cognitivo (PAPIM; SANCHES, 2013). O profissional da 
Fonoaudiologia vai participar da reabilitação por meio de sua formação 
eclética e com técnica adequada a todo esse processo. As práticas 
fonoaudiológicas nas escolas vêm avançando muito, principalmente 
ao encontro da educação inclusiva (ZABOROSKI, 2013; OLIVEIRA, 
2013).

3.3 Adaptações e estratégias utilizadas na reabilitação de TEA

Para realizar as estratégias em autistas, o fonoaudiólogo tem a 
necessidade de avaliar como está o comportamento, os movimentos 
motores, sensoriais entre outros aspectos (MS, 2014). O autista tem 
dificuldades de aprender de maneira tradicional, por isso é necessário 
a adaptação de conteúdo para facilitar o processo de aprendizagem 
(RUSSO,2020). 

O TEA não tem cura, mas existem terapias estratégicas para o 
tratamento, uma delas é a musicoterapia que é utilizada como método 
a música (ONZI; GOMES, 2015).

Algumas estratégias são especificamente para o desenvolvi-
mento da linguagem oral e outras são para desenvolvimento da co-
municação. Existem aquelas que fazem o uso da comunicação para 
desenvolver outros aspectos referentes ao desenvolvimento e compor-
tamento do paciente (GONÇALVES, 2013).

3.3.1 Musicoterapia

Na Fonoaudiologia Clínica a música condiz como uma estraté-
gia terapêutica relacionada às práticas convencionais. A música serve 
como um método de conseguir alguns objetivos como a melhoria de 
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aspectos relacionados à linguagem e comunicação, funções executi-
vas e cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais (SILVA, 2018).

A música ajuda no desenvolvimento acalma crianças agitadas, 
trabalha o cognitivo, controle de impulso e ações motoras, o paciente 
participa de atividade de audição onde é proposto experiências músi-
cas ativas para melhorar os aspectos de isolamento, hiperatividade e 
agressividade ajudando a assimilar mudanças e variações (SAMPAIO; 
et al, 2015).

A música é uma grande estratégia terapêutica onde proporcio-
na motivação para criança, fazendo com que haja mais interação entre 
o fonoaudiólogo e a criança. A interação nas terapias é importante para 
comunicação social, favorece o contato visual, atenção, imitação, os 
gestos na música e importante para maior participação da criança nas 
terapias (CASTRO, 2019). 

Usando gestos musicais cantando, dançando com a criança 
haverá a interação por parte da criança, ela irá evoluindo com as tera-
pias completando as músicas principalmente músicas de interesse da 
criança (ALVES,2019).

Na música há melhora no desenvolvimento auditivo através dos 
sons, os gestos e danças utilizados ajudam na coordenação motora, 
o cantar e imitar fortalece o interagir daquela criança no seu ambiente 
diário (PIETROBOM, 2012).

3.3.2 Terapia ABA

A Análise Comportamental Aplicada (ABA) é usada como estra-
tégia com o objetivo de trabalhar habilidades que vão ajudar a criança 
a se tornar mais independentes e melhorar os aspectos da comunica-
ção, linguagem, coordenação motora e etc. (NETO, et al, 2013).

O intuito da ABA é fazer com que acriança aprenda da forma 
mais natural possível, inicialmente sozinha e após sinais de desenvol-
vimento outros participantes podem ser inseridos durante a terapia, as-
sim, estimulando trabalho em equipe (GONÇALVES; CASTRO, 2013).

Na terapia ABA é realizado uma entrevista com os pais chama-
do de Avaliação funcional, para analisar como é o comportamento da 
criança, como ela age no dia a dia na escola, para assim trabalhar com 
a intervenção ABA (POVIA, 2020). 
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Na intervenção ABA é utilizado ferramentas para avaliar o pa-
ciente, dentro temos Portage, VB-MAPP, ABLLS-R, AFLS, PEAK e SO-
CIALLY SAVVY CHECKLIST (POVIA, 2020).

3.3.3 Atividades Lúdicas

As atividades lúdicas servem para auxiliar a criança na apren-
dizagem, na socialização, ter um desenvolvimento crescente, além de 
a criança conseguir se expressar através das brincadeiras trabalhando 
diversos fatores através das atividades (ANDRADE, 2019). 

As atividades lúdicas têm a capacidade de promover uma 
aprendizagem prazerosa e organizada, fazendo com que os profissio-
nais identifiquem as habilidades e as dificuldades que as crianças pos-
sam apresentar (PINHO, 2018).

3.3.4 Método da Boquinha

É um método fonovisuarticulatório, tem como objetivo auxiliar 
a alfabetização através de conscientização fonoarticulatória fazendo 
com que resulte em uma correta articulação e auxilie na leitura e escri-
ta pela fala (FONSECA,2019).

O método da boquinha ajuda a estimular o processo de lidar, 
usar e pensar através do estímulo das boquinhas, observa-se melhora 
na qualidade de vida dos pacientes (FERREIRA, 2011).

O método reabilita crianças com o transtorno do espectro autista 
(TEA) melhorando além da leitura e escrita vários aspectos incluindo a 
autoestima da criança é compreensão ao que é falado (FERREIRA, 2011).

Esse método pode ser utilizado tanto e crianças verbais como 
não-verbal, a letra é apresentada de uma forma multissensorial que 
incentiva muitas entradas neurossensoriais, como exemplo, visuais(-
grafemas/letras), fonológica(fonema/som) e as que são possibilitadas 
pela via articulatória (ASSIS, LIMA, 2020).

 3.3.5 LEGO® terapia

O Lego é um recurso terapêutico lúdico que pode ser utilizado 
como forma de intervenção para autistas melhorando o comportamen-
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to social, comunicação, desenvolvimento e a interação (SILVA; JUNG, 
2020).

O objetivo do jogo é fazer com que a criança aprenda a traba-
lhar em equipe ou dupla, durante a terapia com Lego existem funções 
para cada participante assim como em uma obra de construção, assim, 
promovendo interação entre os participantes (RAMALHO; SARMEN-
TO, 2018).

O brincar é um ato terapêutico, jogos como o Lego é uma forma 
da criança expressar suas vontades, raivas, alegrias através das brin-
cadeiras lúdicas, criando a confiança da criança com o fonoaudiólogo 
(ANGELIS, 2020)

A terapia LEGO ajuda a melhorar o atraso do desenvolvimento, 
promovendo a compreensão, a atenção da criança durante a interven-
ção (ANGELIS, 2020).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após algumas pesquisas realizadas foram encontrados 33 ar-
tigos referentes a adaptações e estratégias nas plataformas Google 
Acadêmico, Scielo entre outros, destes apenas 16 foram selecionados 
para desenvolver o objetivo principal da pesquisa. Abaixo as tabelas 
resumem os artigos selecionados informando o ano, autor, título e co-
leta de dados.

Tabela 1. Artigos encontrados e utilizados sobre Musicoterapia.
Obra Autor Ano Citação

A música como dispositivo 
terapêutico fonoaudiólogo no 
Transtorno do Espectro Autis-

ta-TEA
SILVA 2018

[...]a música tem se mostrado 
uma pratica bastante eficaz 

no tratamento de distúrbios de 
linguagem em pacientes com 

TEA [...]
A Musicoterapia e o Transtorno 
do Espectro do Autismo: uma 

abordagem informada pelas neu-
rociências para a prática clínica.

GOMES 2015
[...] a música pode ser utilizada 

no contexto de uma relação 
terapêutica para promover 

melhora da saúde [..]
Interfaces entre Fonoaudiologia 

e Musicoterapia na interação 
social e linguagem no Transtor-

no do Espectro do Autismo

CAS-
TRO 2019

[...]coma música há melhora do 
contato visual, atenção e apre-
senta melhoras na terapia [...]
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A música e o autismo: expe-
riências de desenvolvimento e 
aprendizagem na escola Muni-
cipal cidade da música no mu-

nicípio de Uberlândia - MG

ALVES 2019
[...]a música facilita relações 
contínuas, une gerações e 

abre leques para o desenvolvi-
mento cognitivo[...]

Musicoterapia e crianças com 
Autismo

PIETRO-
BOM 2012

[...]as atividades rítmicas ten-
dem a reduzir comportamentos 

estereotipados [...]

Tabela 2. Artigos encontrados e utilizados sobre Terapia ABA.
Obra Autor Ano Citação

G-TEA: Uma ferramenta no 
auxílio da aprendizagem de 
crianças com Transtorno do 

Espectro Autista, baseada na 
metodologia ABA

SOU-
ZA, et 

al
2012

[...]utilizam a metodologia da 
Análise do comportamento 

Aplicado – ABA, no ensino da 
aprendizagem de crianças com 
Transtorno do Espectro Autista 

– TEA[...]

Propostas de intervenção 
fonoaudiológica no autismo 

infantil: Revisão sistemática da 
literatura

GON-
ÇAL-
VES; 
CAS-
TRO

2013
[...]o ABA estimula a linguagem 

por meios de reforços positi-
vos[...]

A intervenção ABA em crian-
ças portadoras de TEA: Uma 

análise neurolinguística.
POVIA 2020

[...]a teoria ABA avalia o pacien-
te dentro de algumas ferramen-
tas de avaliação para analisar 
os comportamentos que estão 

inadequados.
Fonte: Autores, (2021).

Tabela 3. Artigos encontrados e utilizados sobre Atividades Lúdicas.
Obra Autor Ano Citação

O lúdico na aprendizagem da 
criança com autismo: Rompen-

do a capsula.

ANDRA-
DE 2019

A atividade lúdica estimula a 
melhorar o deficit de intera-
ção social do autista, imagi-
nação, melhorando a ausên-

cia de comunicação [...]
Contribuições do uso de ati-
vidades lúdicas em sala de 

aula, para o desenvolvimento e 
aprendizagem de uma criança 
com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA): uma intervenção 
no contexto escolar

PINHO 2018

[...]as atividades lúdicas 
auxiliam no processo de de-
senvolvimento na fala além 

da melhora de funções men-
tais e comportamentais [...]

Fonte: Autores, (2021).
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Tabela 4. Artigos encontrados e utilizados sobre método da boquinha.
Obra Autor Ano Citação

A alfabetização e o mé-
todo da boquinha FONSECA 2019 [...]a funcionalidade do método da 

boquinha[...]

Alfabetizar com as bo-
quinhas

FERREI-
RA 2011

[...]o método da boquinha ajuda 
na estimulação dos fonemas, 

melhora dos aspectos visuais e 
articulatórios, além da evolução 

da leitura e escrita [...]
Método Fonovisuoarticu-
latorio como uma abor-

dagem para alfabetizar a 
criança com Transtorno 

do Espectro Autista- 
Não- verbal

LIMA 2020
[...]o método é adaptado por figu-
ras que auxilia nas habilidades 
linguísticas no processo do de-

senvolvimento [...]

Fonte: Autores, (2021).

Tabela 5. Artigos encontrados e utilizados sobre LEGO Terapia.
Obra Autor Ano Citação

A LEGO®TERAPIA como 
metodologia de intervenção 
clínica em um contexto de 

Transtorno do Espectro Autista.
SILVA 2020

[...]é possível facilitar o apren-
dizado de pessoas com TEA 
utilizando técnicas lúdicas de 

ensino [...]
A LEGO® Terapia como 

método de intervenção nas 
desordens do transtorno do 

espectro autista: uma revisão 
integrativa.

SAR-
MEN-

TO
2019

[...]efeitos da LEGO® Terapia 
como uma técnica de interven-
ção nas desordens do Trans-
torno do Espectro Autista [...]

Desenvolvimento de uma in-
tervenção lúdica com lego® 
education para promover ha-
bilidades sociais em crianças 

com TEA.

ANGE-
LIS 2020

[...]aplicação da intervenção 
lúdica utilizando os materiais 
LEGO, visando desenvolver 

as habilidades sociais de 
crianças com TEA [...]

Fonte: Autores, (2021).

O objetivo do estudo foi apresentar as formas diferenciadas de 
intervenções fonoaudiológicas para crianças com diagnóstico de TEA. 
Sendo assim, para a coleta de dados foi feito um levantamento em 16 
artigos sobre o tema. Desta maneira, mostra-se a discussão dos resul-
tados apresentados na tabela 1.

Silva (2018) afirma que a música é uma prática eficaz como 
forma de terapia para crianças com autismo, através de pesquisas o 
autor relata a eficácia da música como estratégia terapêutica principal-
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mente quando são aliadas as práticas convencionais. Para Sampaio 
et al (2015) a música traz benefícios para o portador de TEA, em seus 
estudos relataram a importância da música na vida do autista e a eficá-
cia de tal meio de tratamento, Castro (2019) afirma ter poucos artigos 
relacionados a fonoaudiologia e música, porém os poucos encontrados 
descrevem resultados positivos falando sobre como a música favorece 
a expressão da linguagem oral. Alves (2019) após pesquisa em uma 
escola relatou que a música facilitou a aprendizagem de alunos autis-
tas, a música além de um método socializador também ajuda na me-
lhoria das funções motoras e promove relaxamento, Pietrobom (2012) 
assim como o autor anterior afirma melhora na coordenação motora, 
através dos sons há uma melhora no desenvolvimento auditivo, foi 
possível observar que a música é uma grande aliada no tratamento de 
pessoas com autismo e favorece os profissionais que a utilizam como 
forma de terapia.

Na tabela 2 é apresentada sobre a Terapia ABA, a mesma tem 
vários objetivos a ser tratado com o paciente autista e pode ser aplica-
da por qualquer profissional capacitado. Neto et al (2012) em seu es-
tudo descreve ABA como uma estratégia que melhora vários aspectos, 
algumas das áreas de habilidade trabalhadas são a comunicação, a 
linguagem, as habilidades sociais e motoras entre outras, alguns de-
fendem a ideia de que é necessário trabalhar por etapas assim como 
Gonçalves, Castro (2013), ou seja, a cada resultado positivo a criança 
pode ir para outra etapa da terapia. Existem várias formas de avaliar 
qual a principal necessidade da criança dentre elas tem algumas que 
POVIA (2020) acredita serem eficientes, porém, cada profissional tem 
seu modo de avaliar seus pacientes.

Na tabela 3, a atividade lúdica é um grande fator para melho-
ra do desenvolvimento do TEA, o ato de ‘brincar’ com o autista é um 
desafio, pois é necessário conquistar a atenção da criança. Andrade 
(2019) esclarece que a atividade lúdica estimula a comunicação, in-
teração com o meio, já o autor Pinho (2018) acredita que a atividade 
lúdica melhora o processo da fala e funções comportamentais.

A tabela 4 resume sobre um dos métodos utilizados como ativi-
dade lúdica, o método da boquinha é uma adaptação muito eficaz para 
crianças com TEA, pois proporciona melhora da dificuldade de articular 
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os fonemas, o visual a percepção motora. De acordo com Fonseca 
(2019) e o autor Ferreira (2011) eles afirmam que o método da boqui-
nha a uma funcionalidade onde estimula os fonemas e a melhora da 
leitura e escrita.

O autor Assis, Lima (2020) observou que o método por ser tra-
balhado com figuras melhora o visual e as habilidades linguísticas da 
criança que tenha autismo.

Na tabela 5 outro método utilizado como atividade lúdica é apre-
sentado, o recurso LEGO é um jogo de construção usado como es-
tratégia terapêutica para autistas trabalha habilidades motoras, noção 
espacial e visual, além de uma melhor interação entre o fonoaudiólogo 
e criança. Silva Jung (2020) aborda que o LEGO facilita o aprendizado 
de forma lúdica. O autor Sarmento (2019) acredita que é uma técnica 
que trabalha as desordens, as dificuldades do TEA, já a autora Angelis 
(2020) observou que o método além de melhorar as habilidades so-
ciais, também contribui para melhora de interação com o meio.

Dessa forma, os estudos selecionados apresentam uma revisão 
sistemática da literatura onde abordam de acordo com suas pesquisas 
e ponto de vista, a importância de cada estratégia fonoaudiológica para 
o portador de TEA.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa propôs como objetivo, apresentar as várias es-
tratégias existentes e inovadoras para auxílio fonoaudiológico utiliza-
das na reabilitação do portador de TEA e explicar a eficácia de utilizar 
métodos estratégicos na reabilitação dos pacientes com autismo com 
base em estudos através de artigos científicos, apesar de obter poucos 
achados sobre a temática a maioria dos estudos apresentaram resulta-
dos positivos para as estratégias acima citadas. 

O fonoaudiólogo é de suma importância durante toda a reabili-
tação do paciente, buscando sempre desenvolver atividades a fim de 
obter a inclusão do mesmo com intuito de melhorar a vida do paciente, 
o profissional da fonoaudiologia além de trabalhar o desenvolvimento 
da linguagem é apto também para fazer avaliações e terapias compor-
tamentais, assim como estimular o processamento auditivo com ativi-
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dades relacionadas, o fonoaudiólogo trabalha parcialmente cada área 
da fonoaudiologia com o paciente autista.

Cada paciente tem sua particularidade, cabe ao profissional uti-
lizar sua criatividade e montar estratégias para que haja adaptação 
do paciente com o fonoaudiólogo, não existe jeito certo para trabalhar 
com a criança é necessário buscar meios facilitadores para que ela 
venha contribuir para a melhor evolução.

Portanto, salienta-se a necessidade de estudos sobre terapias 
fonoaudiológicas a serem trabalhadas com o portador de TEA, para 
promover mudanças necessárias e contribuir, para que profissionais 
futuros tenham embasamento para reabilitar seus pacientes compar-
tilhando a realidade nas práticas e as experiências vividas nas suas 
terapias.
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CAPÍTULO 15

FONOAUDIOLOGIA HOSPITALAR EM UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA COM PACIENTE DISFÁGICO

Antônio Aurélio Silva dos Santos1 
Silvia Araújo de Souza Farias2

Aulisangela da Silva Queiroz3

Joab de Souza Arouche4

RESUMO: A atuação fonoaudiológica em ambiente hospitalar no tra-
tamento da disfagia, permite melhorar e recuperar a deglutição dos 
pacientes adultos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), podendo di-
minuir o tempo de uso das vias alternativas de alimentação e o tempo 
de hospitalização. Acredita-se que com a intervenção do fonoaudiólo-
go na UTI, as condições de alta hospitalar serão maiores. OBJETIVO: 
Este trabalho teve como objetivo explicar a relevância da atuação do 
fonoaudiólogo em pacientes adultos disfágicos em Unidade de Tera-
pia Intensiva. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de caráter 
bibliográfico qualitativa, foi realizada através de artigos científicos de 
2010 a 2020, extraídos das plataformas digitais Google Acadêmico, 
Scielo, PubMed, Revista PUC-SP, Revista CEFAC. RESULTADOS: 
Foram analisados artigos por similaridade de conteúdo. CONCLU-
SÃO: O atendimento fonoaudiológico dentro da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), com esses pacientes requer competência do Fonoau-
diólogo Especialista em Disfagia, considerando a Resolução CFFa nº 
382. Esse profissional preconiza um tratamento interdisciplinar, onde 
ele é o responsável por detectar alterações na função da deglutição e 
promover a devida reabilitação quando avaliada as alterações no pa-
ciente e estabelecendo um tratamento adequado.
Palavras-chave: Disfagia; UTI; Fonoaudiólogo.
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1 INTRODUÇÃO

A disfagia ocorre de um comprometimento em qualquer uma 
das etapas da deglutição (preparatória, oral, faríngea e/ou esofági-
ca) devido a uma desordem motora e/ou sensorial. Essa desordem é 
capaz de provocar relevantes problemas pulmonares, desnutrição e 
desidratação, causas relacionadas com altos índices de morbidade e 
mortalidade (SANTORO et al., 2011).

Os relevantes aspectos de risco para disfagia envolvem: idade, 
estado comportamental alterado, cognição, agitação, concentração, 
traqueostomia, ventilação mecânica, extubação, sonda nasogástrica 
e tubos endotraqueais, sedação e efeitos residuais, além de doenças 
de risco para disfagia, como as neurológicas, pulmonares obstrutivas 
crônicas e de cabeça e pescoço (BARROQUEIRO et al., 2017).

A Fonoaudiologia, igualmente como as demais áreas do conhe-
cimento humano, tem passado por relevantes mudanças diante das 
urgências da sociedade atual. Um exemplo é a constatação de mais 
áreas de atuação, como a disfagia, que foi estabelecida como espe-
cialidade em 2010 pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) 
(COSTA et al.,2021).

Não obstante a habilitação profissional seja necessária em to-
das as áreas da Fonoaudiologia, no assunto da disfagia implica espe-
cificidades pertinentes a assistência a pacientes críticos (COSTA et al., 
2021).

No Brasil, o restabelecimento da deglutição é exercido pelo fo-
noaudiólogo, por meio do uso de métodos que objetivam a avaliação, 
prevenção e reabilitação de desordens fonoaudiológicas. Tem por fun-
damental objetivo, conservar a alimentação oral segura pelo maior pe-
ríodo possível (LUCHESI et al., 2015).

As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são ambientes de 
acompanhamento qualificado e especializado, onde ocorre um traba-
lho eficiente ao paciente crítico (FAVERO et al., 2017). 

A prevalência de distúrbios de deglutição é um tanto alta nos 
doentes internados nas Unidades de Terapia Intensiva, sendo presente 
em diferentes momentos como em pacientes acima de 60 anos, pa-
cientes com intubação oro traqueal por períodos iguais ou superiores 
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a 48 horas; que fazem uso de cânula de traqueostomia com ou sem 
ventilação mecânica associada; nos pacientes que tiveram quadro de 
sepse grave com doenças neurológicas e ou respiratórias; ferimento, 
cirurgia ou câncer nas regiões de cabeça e pescoço, que evidencie re-
baixamento de nível de consciência ou delírio muitas vezes causados 
por excesso de analgesia e sedação; fraqueza adquirida na UTI (poli-
neuropatia do paciente crítico); e que apresenta queixas de deglutição 
com vestígios como tosse, engasgos, voz molhada e dispneia durante 
a alimentação. A proposta de apresentação desse trabalho foi mostrar 
a relevância da fonoaudiologia hospitalar em atendimentos na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) com pacientes disfágicos.

Tendo em vista as alterações fisiológicas e operantes nesses 
pacientes, o estudo sobre a intervenção fonoaudiológica nesse âmbito 
consistiu em identificar o ganho evitando ou reduzindo as sequelas  
para a conservação da vida do paciente, propiciando uma condição de 
vida para ele no momento em que se pode consentir que o mesmo se 
alimente por modo oral trazendo uma assistência nutricional apropria-
da, porém a disfagia pode provocar quadros de complicações no esta-
do emocional e subjetivo, nutricionais, pulmonares, e de  desidratação.

Propôs mostrar a relevância dessa especialidade da Fonoaudiolo-
gia, onde o Fonoaudiólogo registrado no Conselho Federal de Fonoaudio-
logia, Especialista em Disfagia é o profissional habilitado para avaliação 
e reabilitação das alterações da deglutição, integrando uma equipe mul-
tiprofissional efetuando mudanças posturais, manobras de deglutição e/
ou modificações de textura, diretrizes específicas quanto ao instrumento, 
necessidade de supervisão, velocidade e quantidade de oferta, bem como 
promover alimentação segura por meio oral prevenindo a broncoaspira-
ção e outras prováveis complicações com risco de óbito.

A pesquisa foi realizada de forma qualitativa descritiva, atra-
vés de artigos científicos de 2010 a 2020, extraídos das plataformas 
digitais Google Acadêmico, Scielo, PubMed, Revista PUC-SP, Revista 
CEFAC. Foram examinados artigos, dos quais em sua maioria com 
referências sobre a atuação do profissional de fonoaudiologia em âm-
bito hospitalar por possuir habilitação para o atendimento de pacientes 
disfágicos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), juntamente com a 
equipe multiprofissional.
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Este trabalho científico trouxe um importante pesquisa sobre 
a atuação mais ampla da fonoaudiologia, abordou sua atuação em 
ambiente hospitalar, onde considerou a relevância do fonoaudiólogo 
para o paciente e equipe multiprofissional com a finalidade de que esse 
paciente tenha o tempo de internação hospitalar reduzido, bem como 
proporcionar melhor qualidade de vida ao paciente ainda que dentro do 
contexto hospitalar. Por fim o mundo científico será beneficiado, pois 
poucas obras abordam a temática. A classe profissional poderá utilizar 
este artigo como guia para suas práticas hospitalares e clínicas. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho trata-se de uma revisão literária de caráter 
qualitativo e descritivo, que teve início em março de 2021 com conclu-
são em novembro de 2021, foi realizado por meio de busca de artigos 
científicos com embasamentos teóricos extraídos das plataformas di-
gitais (Scielo, Pubmed, Google Acadêmico, Revista PUC-SP, Revista 
CEFAC) publicados entre o período de 2010 a 2020. Para a busca dos 
artigos foram utilizados os descritores: Luchesi, Barroqueiro, Moreira, 
Rodrigues, Faveiro.

Para seleção dos artigos foram adotados como critérios de in-
clusão artigos que compreenderam os anos de 2010 a 2021, as obras 
científicas analisadas foram no idioma português que abordavam a te-
mática, bem como os artigos extraídos de bases de dados confiáveis. 
Após a seleção, os artigos foram analisados com base em seus con-
teúdos, individualmente, descrevendo-os de forma detalhada, os que 
não se encaixaram na inclusão foram excluídos.

3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Disfagia

A ação de ingerir os alimentos é uma sucessão de atividades 
envolvendo diversos músculos faciais e nervos encefálicos para uma 
continuidade normal da deglutição. Algumas enfermidades e situações, 
como neurológicas e as cirúrgicas, podem apresentar como resposta 
uma alteração de deglutição.
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Denominada como disfagia, ela é capaz de acometer qualquer 
parte do trato digestório desde a boca, até estômago, produzindo como 
resposta a ingestão e absorção inadequadas de alimentos, o que é capaz 
de provocar uma desnutrição e variadas deficiências nutricionais, bem 
como gerar outras graves complicações, como desidratação, pneumo-
nia aspirativa, podendo levar à morte. Podendo também resultar de um 
fator funcional, quer seja desordem ou falta de coordenação das etapas 
da deglutição ou até de um fator estrutural (RODRIGUES, et al., 2021).

Essa desordem é a que mais necessita da presença do fonoau-
diólogo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), tendo em vista os sérios 
problemas que podem alterar o estado clínico do paciente (FAVERO et 
al.,2017).

3.2 Avaliação da deglutição na unidade de terapia intensiva 
3.2.1 Protocolo PAP

O PAP é uma ferramenta que objetiva descrever e classificar as 
condições gerais, de respiração, de fala, de voz e das estruturas/ ór-
gãos orofaciais e cervicais em indivíduos encaminhados para a análise 
da deglutição. 

Sua finalidade é direcionar o examinador na tomada de deci-
são da possibilidade de prática dos protocolos que avaliam a oferta de 
variadas consistências de líquidos e alimentos; além de auxiliar no co-
nhecimento da fisiopatologia da disfagia, caso esta esteja presente. Os 
termos clínicos do PAP considerados no exame estatístico dos dados 
foram: diagnóstico, sinais vitais, alerta, sonda de alimentação, estado 
de orientação; capacidade de entender ordens simples, saturação de 
oxigênio, padrão respiratório, dependência de oxigênio, a inteligibilida-
de de fala, coordenação pneumofonoarticulatória; disfonia, motricidade 
orofacial, dentição, reflexo de gag, qualidade da tosse, elevação larín-
gea e saliva (PANDOVANI, et al 2011).

3.2.2 Protocolo Pard

O PARD tem por finalidade a identificação preliminar do risco 
para disfagia, podendo ser classificado como um protocolo de scree-
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ning, e integra a oferta de volumes controlados de água e alimento 
pastoso homogêneo. Este instrumento propõe-se assessorar o fo-
noaudiólogo a reconhecer e interpretar as modificações no processo 
da deglutição, especificar os vestígios clínicos sugestivos de penetra-
ção laríngea ou aspiração laringo-traqueal, definir pontualmente a gra-
vidade da disfagia e estabelecer intervenções a partir dos resultados 
da avaliação (PANDOVANI et al., 2011).

3.2.3 Protocolo PITA

A finalidade do PITA está prevista para todos os pacientes enca-
minhados para exame que tiveram indicação para avaliação da degluti-
ção com alimentos e líquidos de diversas consistências e maiores volu-
mes, após execução do PAP e do PARD. Sua estrutura integra sinais e 
indícios geralmente examinados na prática clínica dos fonoaudiólogos 
que atuam com disfagia, inserindo a oferta de um conjunto de consis-
tências, podendo considerar a execução de técnicas terapêuticas.

Buscando consolidar uma terminologia padronizada, o PITA 
consiste no modelo da American Dietetic Association, o “National Dys-
phagia Diet”, estabelecendo diversos níveis de dieta por via oral e con-
sistências de líquidos (PANDOVANI et al., 2011).

A utilização dos protocolos PAP, PARD e PITA integra padrões 
comumente observados na atividade clínica dos fonoaudiólogos que 
atuam com disfagia e sua aplicação consiste no princípio da base me-
todológica da observação clínica completa da deglutição. Deste modo, 
possibilita a transparência na coleta de informações, de forma pré-es-
tabelecida, favorecendo a consistência e homogeneidade nas descri-
ções de indicação da alternativa de introdução de alimentos e alteração 
dos níveis de dieta por via oral em pacientes com risco para disfagia 
(PANDOVANI et al., 2011).

3.3 Atuação Fonoaudiológica na Unidade de Terapia Intensiva 

As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são locais designados 
à atenção e cuidados de pacientes clinicamente comprometidos, os 
quais necessitam de instrumentos de alta tecnologia e equipe multidis-
ciplinar qualificada. 
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De modo geral, são pacientes debilitados, clinicamente frágeis, 
imunodeprimidos, com nível de consciência rebaixado, desnutridos, 
sob efeito de fármacos e com perigo de infecção, precisando de cui-
dados especiais. Além disso, constantemente indicam comorbidades 
como a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), idade avançada 
e doenças neurodegenerativas (FAVERO et al., 2017).

Essa alteração é a que mais exige o acompanhamento do fo-
noaudiólogo na Unidade de Terapia Intensiva, levando em considera-
ção as séries de complicações que podem desorganizar o quadro clíni-
co do paciente. Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) se percebe alto 
risco de aspirações pertinente a uma variedade de aspectos, tais como 
alteração sensório (muitas vezes causadas pelo uso de analgesia ou 
sedação), decúbito dorsal, traqueostomia, uso demorado da sonda na-
sogástrica e/ou de tubos endotraqueais, dentre outros, além do quadro 
clínico instável (FAVERO et al., 2017).

O trabalho prévio do fonoaudiólogo junto aos pacientes hospi-
talizados tem como finalidade apresentar dieta e tratamentos seguros, 
possibilitando o cuidado e a diminuição das implicações pulmonares, 
do tempo de uso de via alternativa de alimentação, do tempo de inter-
nação hospitalar, dos gastos, da morbidade e da mortalidade (BARRO-
QUEIRO et al., 2017).

3.4 A atuação da fonoaudiologia e a equipe multidisciplinar 

A atribuição do fonoaudiólogo na condução da disfagia é muito 
bem estabelecida, e por isso é primordial que esse profissional consi-
dere os prováveis conflitos determinantes e saiba conduzir as necessi-
dades do paciente.  

Diversos autores apontam a importância de que a tomada de 
decisão seja dividida entre família, paciente e equipe multidisciplinar. 
As vontades e desejos do paciente devem ser consideradas para que 
sua liberdade exercida (MOREIRA et al.,2021).

Importante considerar que o ajuste da consistência dos ali-
mentos ofertados aos pacientes atendidos nos hospitais, sobretudo 
àqueles que apontam complicação para o desempenho adequado da 
deglutição, seja mediante a uma conversação harmônica entre os pro-
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fissionais responsáveis pela liberação da dieta apropriada ao paciente, 
principalmente entre fonoaudiólogo e nutricionista (RODRIGUES et al., 
2021).

Quando há consenso sobre como cada profissional pode co-
laborar com o manejo e sobre o prognóstico do paciente, questões e 
indefinições são evitadas (MOREIRA et al., 2021).

3.5 Familiares de pacientes internados na unidade de terapia in-
tensiva

 A família produz informações detalhadas sobre como o pacien-
te estava, sua rotina e preferências, e, portanto, devem ser considera-
das. Concerne ao fonoaudiólogo ser sensível às angústias dos familia-
res em relação ao cuidado do paciente e registrar as decisões tomadas 
nas reuniões com a família (MOREIRA et al., 2021).

A atenção evidência uma ação de afinidade, uma ação de in-
clusão que implica, por sua vez, estar em ligação com algo ou alguém 
(MAESTRI et al., 2012).

Entende-se que o atendimento concebido deste modo deve 
manter-se inserida em todos os ambientes de cuidado à saúde, espe-
cialmente onde existe o risco iminente de morte, como o que intercorre 
nas unidades críticas de cuidado e que deve ser aplicável aos familia-
res dos pacientes (MAESTRI et al., 2012).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos selecionados para estudo foram extraídos na base 
de dados Scielo, Pubmed, Google Acadêmico, Revista PUC-SP, Re-
vista CEFAC, utilizando os descritores Luchesi, Barroqueiro, Moreira, 
Rodrigues, Faveiro com abordagem sobre a atuação fonoaudiológica 
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com pacientes disfágicos, tais 
artigos apresentaram relevância a pesquisa, conforme apresentado na 
tabela1.
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Tabela 1. Atuação da fonoaudiologia em UTI com pacientes disfágicos
Obra Autor(a) Ano Citações

Progressão 
e tratamento 
da disfagia 

na doença de 
Parkinson: 

estudo observa-
cional

LUCHE-
SI, et al. 2015

[...] No Brasil, o tratamento da deglutição é 
realizado por fonoaudiólogo, por meio da uti-
lização de métodos que visam a compensa-
ção e reabilitação (quando possível) das al-
terações no processo de deglutição. Tem por 
principal objetivo, preservar a alimentação 
oral segura pelo maior tempo possível[...]

Critérios fo-
noaudiológicos 
para indicação 
de via alternati-
va de alimenta-
ção em unidade 

de terapia in-
tensiva em um 
hospital univer-

sitário

BARRO-
QUEI-
RO, et 

al.
2017

[...] A intervenção precoce do fonoaudiólogo 
junto aos pacientes hospitalizados visa a ofer-
ta segura de dieta e medicações, contribuindo 
para a prevenção e diminuição dos compro-
metimentos pulmonares, do tempo de uso de 
via alternativa de alimentação, do tempo de 
internação hospitalar, dos gastos, da morbida-
de e da mortalidade [...]

Fonoaudiologia, 
conflitos decisó-
rios e pacientes 
disfágicos: revi-
são integrativa

MOREI-
RA, et 

al.,
2021

[...] O papel do fonoaudiólogo no manejo da 
disfagia é muito bem definido, e por isso é 
essencial que esse profissional entenda os 
possíveis conflitos decisórios e saiba geren-
ciar as demandas do paciente. Muitos autores 
destacam a importância de que a tomada de 
decisão seja compartilhada entre família, pa-
ciente e equipe multidisciplinar. As vontades 
e desejos do paciente devem ser levadas em 
consideração para que sua autonomia seja 
respeitada [...]

Avaliação multi-
disciplinar para 
adequação da 
dieta em pa-

cientes com si-
nais de disfagia 
em um hospital 
referência em 
infectologia no 

amazonas

RODRI-
GUES, 
et al.,

2021

[...]Considerando a importância da adequação 
da consistência dos alimentos oferecidos aos 
pacientes atendidos nos hospitais, sobretudo 
àqueles que apresentam dificuldade para a 
execução correta da deglutição, é preciso que 
haja uma comunicação harmônica entre os 
profissionais responsáveis pela liberação da 
dieta adequada ao paciente, especialmente 
entre o fonoaudiólogo e o nutricionista[...]
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Complicações 
Clínicas da 
disfagia em 

pacientes inter-
nados em uma 

UTI

FAVE-
RO, et 

al.
2017

[...]Esse transtorno é o que mais exige a pre-
sença do fonoaudiólogo na UTI, tendo em 
vista as sérias complicações que podem de-
sestabilizar o estado clínico do paciente. Na 
UTI se observa elevado risco de aspirações 
devido a uma variedade de fatores, tais como 
o rebaixamento do nível de consciência (mui-
tas vezes causadas por excesso de analgesia 
ou sedação), a posição supina no leito, a pre-
sença de traqueostomia, uso prolongado da 
sonda nasogástrica e/ou de tubos endotra-
queais, entre outros, além do quadro clínico 
instável[...]

Fonte: Autores, (2021).

Luchessi afirma que o fonoaudiólogo é o profissional habilitado 
para executar métodos que objetivam a reabilitação e compensação 
das alterações da deglutição sendo seu principal objetivo preservar a 
alimentação oral oferecendo alternativa segura desse paciente pelo 
maior tempo possível.

Barroqueiro ressalta que a intervenção do fonoaudiólogo de 
forma precoce torna a oferta de dieta e medicação mais segura, con-
tribuindo para prevenir e diminuir os comprometimentos pulmonares

Moreira defende que é essencial que o fonoaudiólogo entenda 
seu papel na equipe multidisciplinar, no manejo da disfagia, compreen-
dendo as possíveis decisões em atendimento e necessidades do pa-
ciente.

Rodrigues considera que deve haver uma comunicação fluente 
entre nutricionista e fonoaudiólogo e entre outros profissionais para 
adequação da consistência de alimento oferecido aos pacientes.

Faveiro concorda com Luchessi quando afirma que a disfagia é 
o tratamento que mais exige a presença do fonoaudiólogo na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) por uma série de complicações devido a 
diversos fatores.

Faveiro também concorda com Barroqueiro ao afirmar que a 
atuação do fonoaudiólogo de forma precoce na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) visa identificar a disfagia, prevenindo complicações clí-
nicas.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho do fonoaudiólogo com pacientes disfágicos na Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI), se mostra necessário, para melhor 
resposta do paciente internado.

Sua atuação tem importância relevante, pois executa um traba-
lho de prevenção, realizando papel efetivo na equipe multidisciplinar, 
sendo que os pacientes são clinicamente comprometidos, necessitan-
do de equipamentos de alta complexidade e equipe multidisciplinar 
qualificada.

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por ser um ambiente onde 
existe elevado risco de aspiração, considerando o período de inter-
nação e sendo a disfagia um achado comum em pacientes críticos, o 
fonoaudiólogo executa um trabalho de  gerenciamento da deglutição, 
buscando ampliar a perspectiva prognóstica,  avaliando, planejando e 
discutindo com a equipe a diminuição do  tempo de internação e redu-
ção de novas internações decorrentes da pneumonia aspirativa, dessa 
forma contribui para uma melhora significativa na qualidade de vida 
dos pacientes.

Uma boa análise por parte do fonoaudiólogo, integrando a equi-
pe multiprofissional, auxilia bastante.

Portanto, o estudo mostrou-se de elevada importância conside-
rando que o fonoaudiólogo deverá ter a competência de Especialista 
em Disfagia, sendo está uma habilitação ainda recente e com isso uma 
busca por esses profissionais para atuarem, bem como traçar um ca-
minho de pesquisas e estudos reforçando assim a importância que a 
fonoaudiologia tem para a sociedade como um todo.
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CAPÍTULO 16

CONTRIBUIÇÃO DA FONOAUDIOLOGIA NA ATENUAÇÃO DE 
RUGAS NO ENVELHECIMENTO NATURAL

Ana Cristina Santa Luzia Galves1

Silvia Caroline Nascimento da Silva2

Aulisângela da Silva Queiroz3

Joab de Souza Arouche4

RESUMO: A fonoaudiologia trabalha com diversas áreas, sendo a es-
tética facial uma prática inovadora baseada na motricidade orofacial, 
na estética facial a atuação fonoaudiológica visa avaliar, prevenir e 
equilibrar a musculatura da face, atenuando rugas e marcas de ex-
pressões de forma não invasiva. OBJETIVO: Esclarecer a contribuição 
da fonoaudiologia na atenuação de rugas no envelhecimento natural, 
como uma alternativa natural e não invasiva, tratando-se de questões 
estéticas, buscando a atenuação do aparecimento de rugas. METO-
DOLOGIA: Por esta razão, foi realizada uma revisão da literatura, e foi 
feito uma pesquisa no banco de dados Scielo de 2010 a 2020 somente 
escritos em português. RESULTADOS: Foram encontrados 10 artigos 
utilizando os seguintes descritores: fonoaudiologia, estética facial e en-
velhecimento natural. Após a leitura e seleção de acordo com os crité-
rios de inclusão e exclusão foram selecionados 8 artigos escritos em 
português. CONCLUSÃO: A realidade da fonoaudiologia na estética 
ainda é escassa e nos artigos encontrado é enfatizada a necessidade 
de que mais pesquisas sejam feitas voltadas nesta área, tendo em vista 
que muito ainda deve ser pesquisado nesse novo campo de atuação da 
fonoaudiologia, no sentido de ampliar os conhecimentos sobre o tema. 

1 Graduanda do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fametro, E-mail: 
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TRO, Especialista em Voz
4 Coordenador do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fametro, Especia-
lista em Saúde Coletiva – Universidade Candido Mendes, Mestrado em Engenharia de 
Biomateriais – UFAM e Bacharel em Fonoaudiologia.  -  joab.arouche@fametro.edu.br  
Manaus, Amazonas, dezembro.
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Palavras-chaves: Envelhecimento Natural; Estética Facial; Fonoau-
diologia; Rugas. 

1 INTRODUÇÃO

Desde a primeira civilização, as pessoas têm prestado atenção 
às necessidades estéticas, especialmente à estética facial. O foco no 
rosto e pescoço é porque eles são as características físicas mais im-
portantes de um indivíduo e mostram sinais de envelhecimento mais 
cedo do que outras partes do corpo. Portanto, é natural buscar manter 
a estética facial.

Os primeiros sinais de envelhecimento estão relacionados a 
vários determinantes, incluindo fatores genéticos e ambientais. Alguns 
estudos mostram que as alterações faciais causadas pelo envelheci-
mento começam por volta dos 30 anos e são notadas de forma per-
ceptível por volta dos 40 anos. Além disso, é um aspecto importante 
da interação social e quaisquer sinais de envelhecimento são muito 
importantes para algumas pessoas.

A Fonoaudiologia estética é um novo campo profissional para 
o fonoaudiólogo, que utiliza técnicas e exercícios faciais específicos 
para o tratamento das alterações musculares faciais. É uma alternativa 
natural e não invasiva para amenizar problemas estéticos e buscar o 
equilíbrio da musculatura orofacial. Além de retreinar as funções de 
respiração, fala, mastigação e deglutição, pode suavizar rugas de for-
ma simples e eficaz.

Há algum tempo, a Fonoaudiologia estética tem sido objeto de 
pesquisas, observando-se que existe uma estreita relação entre as ex-
pressões faciais ao redor da boca e a forma como as pessoas utilizam 
a musculatura oral. As rugas podem ser causadas por certas posturas 
e movimentos repetitivos usados   para mastigar, engolir, respirar e falar. 
Este curso tem como objetivo exercitar a musculatura facial por meio 
de exercícios específicos, além de orientar o paciente a compreender 
suas próprias expressões e hábitos, visando mudá-los e obter mais 
saúde e beleza.

A atuação do fonoaudiólogo na estética facial está particular-
mente presente na região do rosto e pescoço. Essa ação é realizada 
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buscando manter de forma adequada as funções e músculos do com-
plexo orofacial, além de proporcionar uma aparência com contornos 
mais claros e expressões faciais mais suaves, evidenciando o rejuve-
nescimento facial global. Portanto, o trabalho da Fonoaudiologia na es-
tética facial é benéfico para quem dedica especial atenção aos méto-
dos naturais, indolores e não invasivos da terapia estética, priorizando 
a qualidade de vida e a beleza.

O presente trabalho justifica-se a contribuição fonoaudiológica 
da estética facial no envelhecimento natural e de que forma o fonoau-
diólogo capacitado pode contribuir para a conservação e prevenção 
da estética facial. A estética facial proporciona autoestima e confiança, 
fazendo com que as pessoas com mais de 40 anos se sintam bem, até 
mesmo com o público masculino. Cada vez mais as pessoas estão se 
cuidando, principalmente na parte da estética facial, que é onde apare-
cem os primeiros sinais de envelhecimento. 

O fato de o fonoaudiólogo ter plenos conhecimentos específi-
cos das funções como respirar, sugar, mastigar, deglutir e falar permite 
que o trabalho na área da Fonoaudiologia estética ocorra de forma 
harmônica e equilibrada.  Entretanto, ainda são escassos trabalhos 
na literatura científica sobre a atuação fonoaudiológica no âmbito da 
estética. Essa precariedade de publicações pode ser justificada por 
tratar-se de uma área recentemente reconhecida pelo Conselho Fede-
ral de Fonoaudiologia.

O objetivo deste artigo é descrever a contribuição fonoaudioló-
gica da estética facial na terceira idade, desta forma, como a fonoau-
diologia pode contribuir e auxiliar na prevenção e como ajudar a con-
servar a estética facial. 

Tendo em vista que os objetivos específicos deste artigo é ana-
lisar a atenuação de rugas no envelhecimento natural, pesquisar as-
pectos fonoaudiológicos na atenção de rugas que possa ser usado 
como forma de prevenção do envelhecimento facial, e verificar de que 
forma a atuação fonoaudiológica contribui para prevenção do apareci-
mento de rugas no envelhecimento natural.

Este presente trabalho foi realizado em abordagem em estudo 
bibliográfica, esmerado com levantamento de dados, realizando pes-
quisa de artigos que tivesse como base o estudo da fonoaudiologia 
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voltada para a área da estética facial e de que forma poderia ser con-
tribuinte no envelhecimento natural.

Sendo assim, chegou-se à conclusão de que a contribuição da 
fonoaudiologia na atenuação de rugas no envelhecimento natural não 
se é apenas pela estética. O trabalho do fonoaudiólogo na diante a es-
tética facial é trabalhar músculos da face através de exercícios simples 
e eficaz, sendo uma terapia não invasiva.

Esse tipo de tratamento aplicado pelos fonoaudiólogos apesar 
de ser uma área de atuação atualmente limitada e pouco divulgada em 
razão de ser aplicada por outros profissionais, que já estão atuando há 
mais tempo, tem sido bastante procurada por pessoas que buscam tal 
serviço e que, muitas vezes, é desconhecida a real função e os bene-
fícios que têm a oferecer. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado em abordagem em estudo bibliográ-
fica, em uma abordagem qualitativa, esmerado com levantamento de 
dados corrente onde foram utilizados artigos científicos dos últimos 10 
anos com o tema “a contribuição fonoaudiológica na atenuação de ru-
gas no envelhecimento natural”. 

Na pesquisa bibliográfica foram consultados artigos relativos ao 
assunto em estudo, publicados pela plataforma Scielo que possibilitou 
que este trabalho tomasse forma para ser fundamentado.

O estudo foi realizado de agosto a dezembro de 2021, de acor-
do com o cronograma estabelecido e tendo base nos seguintes descri-
tores: Envelhecimento Natural, Estética Facial e Fonoaudiologia.

A partir dos critérios de seleção, foram inclusos artigos que fos-
sem oriundos do tema em estudo, sendo publicados de 2010 a 2020, 
foi excluído artigos fora do período proposto e que não corresponde 
com o tema. 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 
3.1 O envelhecimento natural

Considera-se o envelhecimento como um fenômeno natural, 
mas que geralmente apresenta um aumento da fragilidade e vulnera-



TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 263

bilidade, devido à influência dos agravos à saúde e do estilo de vida. 
O envelhecimento é um processo de diminuição orgânica e funcional, 
não decorrente de doença, e que acontece inevitavelmente com o pas-
sar do tempo. 

A pessoa idosa é aquela com idade de 60 anos ou mais, nos 
países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, A dimensão biológica 
se expressa pela alteração estrutural e funcional, a qual nem sempre 
coincide com o avanço cronológico e a perda social. O envelhecimento 
é regulado por mecanismos celulares intrínsecos. 

Porém, as alterações biológicas tornam o idoso menos capaz 
de manter a homeostase quando submetido ao estresse fisiológico. 
Tais alterações quando associadas, principalmente, à idade cronoló-
gica avançada, determinam maior suscetibilidade ao aparecimento de 
doenças, à instalação de incapacidades físicas, mentais e funcionais, 
assim como a maior probabilidade de morte. 

Estudos apontam que o maior temor da velhice está relacio-
nado com a perda da saúde. As possibilidades para desenvolver as 
doenças e as incapacidades aumentam quando associadas ao estilo 
de vida, tais como: tabagismo, sedentarismo, obesidade e etilismo. 

Portanto, a dimensão social refere-se aos papéis e hábitos que 
a pessoa, ao longo do seu ciclo vital, assume na sociedade e na famí-
lia, a partir de um padrão culturalmente estabelecido. O envelhecimen-
to agregado à vulnerabilidade social pode, muitas vezes, manifestar-se 
pela diminuição ou perda do papel desempenhado por longos anos, na 
esfera familiar, na social e na profissional. 

Existem dois tipos de envelhecimento da pele, o intrínseco (in-
terno, com o passar do tempo) e o extrínseco (externa ação da radia-
ção e poluição). Outro grande fator associado ao envelhecimento são 
os radicais livres, moléculas de oxigênio que perderam um elétron nas 
interações com outras moléculas. Resultam em moléculas extrema-
mente instáveis ou reativas. Na tentativa de se equilibrar, os radicais 
livres retiram elétrons de outras moléculas saudáveis, gerando outros 
radicais livres e danificando os componentes das células. O proble-
ma é que uma das substâncias mais suscetíveis aos radicais livres é 
o colágeno, que constitui a proteína da pele que é responsável pela 
elasticidade e viço. É necessário então o uso de antioxidantes como 
vitaminas, peptídeos e neurocosméticos.
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3.2 A estética facial

Desde a antiguidade existem padrões de estética, que ao longo 
das épocas foram se refinando e adaptando, mas foi, sem dúvida, no 
século XX que mais se evoluiu na busca da beleza e do bem-estar. A 
estética teve desde sempre um papel muito importante ligado à bele-
za, bem-estar e arte. Tendo início na Grécia antiga como disciplina da 
filosofia que estuda as formas de manifestação da beleza natural ou 
artística. 

A partir daí a estética foi evoluindo ao longo das épocas, sem-
pre em busca de um equilíbrio entre vários princípios. Foi no século 
XX que trouxe a grande revolução da estética. A partir do século XVII, 
as loções e outros produtos cosméticos começaram a entrar mais no 
cotidiano, assim como outros adereços de estética, como as perucas, 
lenços e fitas. Foi a Primeira Guerra que, a par dos grandes avanços, 
mudanças e conquistas, vem marcar a grande virada nos padrões de 
beleza. 

Os inovadores produtos de beleza, baseados em tecnologias 
de vanguarda, que hoje se encontram ao dispor de quase todos, são 
fruto de uma busca incessante da eterna juventude. Primeiro o batom, 
nos anos 20 e, três décadas depois, aparece o eyeliner, com que se 
pintava a pálpebra superior de negro, que veio substituir o lápis de con-
torno, que durante anos realçou olhos e criou sinais no rosto. Surgem 
depois os pós-compactos, sombras de cor para os olhos, entre outros 
produtos de beleza que, com os avanços da indústria química, foram 
tornando-se produtos de uso geral e que, nos dias de hoje, garantem a 
proteção solar, bem como a manutenção e controle do envelhecimento 
da pele.

 Mesmo com todo esse avanço a estética continua evoluindo, 
tanto no que tange as referências nos padrões de beleza, como na 
construção de uma identidade profissional, com a abertura de vários 
cursos superiores de Estética, a exemplo do primeiro curso de Estética 
no Brasil.

Denomina-se estética ao ramo da filosofia responsável pela 
experiência da beleza no ser humano. Além disso, a estética pode 
ser definida como a ciência da experiência sensorial do belo. É por 



TÓPICOS EM FONOAUDIOLOGIA II 265

isso que a estética como disciplina se relaciona profundamente com 
o mundo artístico, dando sustentação teórica e nutrindo-se de novas 
experiências. Sua introdução se deve ao filósofo Alexander Gottlieb 
Baumgarten, filósofo alemão que iniciou o estudo sistemático desta 
disciplina no século XVIII.

A   Estética no país teve início na década de 50 por meio de Anne 
Marie Klotz, que nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, no dia 21 de 
julho de 1914, filha de pais franceses, que após um período no País re-
tornaram à França. Em 1951, acompanhando seu marido Jean Pierre 
Klotz, Anne Marie chega ao Brasil com seus três filhos, dois meninos 
e uma menina, trazendo na bagagem técnicas de Estética aprendidas 
na França e apesar da dificuldade com o idioma, começou a trabalhar 
em casa atendendo só as amigas.

Em pouco tempo as técnicas empregadas se tornaram um su-
cesso e o apartamento ficou pequeno para tantos clientes, assim nas-
ceu, na Rua Raimundo Correia, em Copacabana, o Instituto de Beleza 
“France-Bel”, que entre os anos de 1954 e 1955, transformou-se em 
curso e laboratório. 

O primeiro curso de estética no Brasil ocorreu nos anos 50, no 
estado do Rio de Janeiro, por Marie Klotz. A beleza foi sendo reveren-
ciada através dos tempos, como o uso de pós de arroz que davam a 
pele uma aparência de porcelana e os batons vermelhos que eviden-
ciavam a boca nos anos vinte. A beleza estética de uma pessoa idosa 
está na conduta, no comportamento, na capacidade de aceitar o outro, 
no respeito, na busca pela saúde, atenção e no cuidado.

3.3 Atuação da fonoaudiologia na atenuação de rugas

A fonoaudiologia estética é uma nova área de atuação para os 
fonoaudiólogos e trata as alterações musculares da face por meio de 
técnicas específicas e de exercícios faciais. É uma alternativa natural e 
não invasiva para atenuar os problemas estéticos, buscando o equilíbrio 
da musculatura orofacial. Além de reeducar as funções da respiração, 
fala mastigação e deglutição, suavizando as linhas de expressão e rugas 
de forma suave e simples. 

A muito tempo a fonoaudiologia já estuda as marcas de ex-
pressões que pode se observar ao redor da boca e a forma como as 

https://conceitos.com/disciplina/
https://conceitos.com/filosofo/
https://conceitos.com/estudo/
https://blog.miotec.com.br/musculatura-orofacial/
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pessoas usam a musculatura oral.  Essas expressões ao redor da boca 
podem ser provocadas pela repetição de movimentos usados pela res-
piração, mastigação, deglutição e fala, e também por determinadas 
posturas. 

Os movimentos que se faz ao falar, mastigar, sorrir, quando 
repetidos muitas vezes, ficam marcados na face. Não é à toa que as 
rugas são chamadas de “marcas de expressão”. Maus hábitos inter-
ferem diretamente no aparecimento dessas marcas, mas podem ser 
evitados. Além disso, é possível atenuar as rugas e desacelerar o en-
velhecimento com exercícios específicos. 

O objetivo da fonoaudiologia nessa área é trabalhar a muscu-
latura orofacial por meio de exercícios específicos, também se deve 
fornecer orientações para que os pacientes tenham consciência de 
suas expressões e hábitos, sempre visando modificá-los para prevenir 
e promover mais saúde e beleza.  

Sendo assim o Fonoaudiólogo pode atuar nos seguintes pro-
cedimentos, como: procedimentos pré e pós cirúrgicos, mudança de 
hábitos orais e qualidade de vida para atenuar tensões musculares na 
região cervical e facial, realizando um tratamento preventivo e estético, 
que são procedimentos feitos por homens e mulheres a partir dos 30 
anos de idade que desejam amenizar os sinais de envelhecimento, 
disfunção da articulação temporomandibular e disfagia associados a 
exercícios fototerápicos.

Um dos benefícios notórios da fonoaudiologia na estética é a 
sensação de bem-estar devido à mudanças de hábitos orais e uma 
mudança de percepção visual significativa da redução das marcas de 
expressões e rugas. Para uma boa atuação fonoaudiológica na estéti-
ca é necessário que além da anamnese tradicional seja feita também 
uma pesquisa perante o paciente, ouvindo atentamente suas queixas 
especificas como, o que lhe chama mais atenção quando se olha no 
espelho, percepção pessoal de sua aparência, envelhecimento, hábi-
tos orais, faciais e alimentares. Também se deve verificar quanto à 
respiração habitual desse paciente, se há uma boa ingestão de água 
durante o dia a dia, como anda seu sono, se pratica atividades físicas 
e com que frequência, exposição solar, vícios como: cigarro e bebidas 
alcoólicas e se há algum cuidado com o rosto.
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A avaliação fonoaudiológica é partido da motricidade orofacial 
tendo alguns elementos importantes, tais como: aspectos funcionais: 
respiração, mastigação, deglutição e fala; aspectos morfológicos e 
posturais das estruturas faciais: simetria, mobilidade, tonicidade e fun-
cionalidade; vícios de expressão ou movimentos associados; expres-
sões faciais; musculatura facial: volume, posição simétrica dos múscu-
los bem como a presença de tensão muscular. 

O tratamento fonoaudiológico diante a atenuação é construída 
a partir de uma minuciosa avaliação das funções orofaciais do pacien-
te, para que sejam detectados hábitos e posturas inadequadas que 
estejam contribuindo para o aparecimento de rugas no envelhecimento 
natural. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 1 abaixo são mostrados 8 artigos que foram utiliza-
dos para compor os resultados. A divisão foi realizada em colunas da 
seguinte forma: obra, autor, ano e citação.
 
Tabela 1 – Síntese dos artigos incluídos na revisão do estudo. Manaus 
(AM), 2021.

OBRA AUTOR ANO CITAÇÃO

Análise na eficácia 
de um trabalho fo-
noaudiológico com 
enfoque estético

Kelin Dometilia, For-
miga Matos,

Patrícia Marinho 
Loreto,

Thayssa de Castro 
Scarabucci Nery,

Virginia de Almeida 
Moris Souza, Cejana 

Baiocchi Souza.

2010

Trabalho fonoaudiológico

em estética facial contribui não 
só para ganhos estéticos, como 
também melhorando a qualidade 
de vida.

Eficácia da 
intervenção fo-
noaudiológica 

na estética facial 
para atenuar os 

sinais de envelhe-
cimento.

Yasmin Frazão Silvia 
e Bertacci Manzi. 2012

O comportamento muscular tam-
bém se altera com o envelheci-
mento concorrendo para o apa-
recimento de rugas.
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Modificações fa-
ciais em clientes 
submetidos A tra-
tamento estético 
fonoaudiológico da 
face em clínica-es-
cola de fonoaudio-
logia

Hilda Gabriela Aran-
tes de Arizola, Silva-
na Maria Brescovici, 
Susana Elena Del-

gado, Caroline Kurtz 
Ruschel.

2012

Identificar possíveis modifica-
ções faciais em pacientes sub-
metidos à tratamento estético 
Fonoaudiológico da face na 
Clínica-Escola de Fonoaudio-
logia.

Rejuvenescimento 
facial por interven-
ção miofuncional 
estética. Revisão 
integrativa

Cejana Baiocchi 
Souza, J. Gomes 

Guerra, M.Alves Bar-
bosa, Celeno Porto.

2013

As técnicas de rejuvenescimen-
to facial têm se aperfeiçoado na 
busca pela saúde e melhora da 
aparência física. A intervenção 
miofuncional estética, um novo 
campo de atuação.

Conhecimento e 
prática referidos 
por idosos no auto-
cuidado com a pele 
no Centro-Oeste 
de Minas Gerais. 

Juliana Ladeira 
Garbaccio, Amanda 
Domingos Ferrei-
ra Amanda Laís 

Gonçalves Gama 
Pereira.

2016

O processo de envelhecer é va-
riável entre as pessoas e entre 
os diversos sistemas biológicos 
humanos.

Intervenções em 
Fonoaudiologia 
estética no Brasil: 
revisão de litera-
tura

Maria de Fátima 
Lopes Valente, Va-
nessa Veis Ribeiro, 

Suzelaine Taize 
Stadler, Gilsane Ra-
quel Czlusniak,Maria 
Fernanda Bagarollo

2016

A atuação do fonoaudiólogo na 
estética facial ocorre, especifi-
camente, na região de face e 
pescoço. A ação é exercida por 
meio de técnicas que buscam a 
adequação e manutenção dos 
aspectos funcionais e muscula-
res do complexo orofacial

Estética na velhice: 
a percepção da 
mulher idosa

Marcia de Mello 2019

O aumento da expectativa de 
vida, uma das maiores conquis-
tas da humanidade, trouxe em 
seu bojo novos desafios frente 
à velhice.

Estética e felicida-
de na percepção 
de idosas usuárias 
de produtos de

Beleza.

Sabrina Fernanda 
Romanssini, Heleni-
ce de Moura Scorte-

gagna,

Nadir Antonio Pi-
chler.

2020

O processo do envelhecimento 
se caracteriza pelas dimensões 
da heterogeneidade, da multifa-
torialidade.

e da multicausalidade, fazendo 
parte, também, a experiência 
corporal e o reconhecimento de 
si, a percepção de autoestima, 
beleza e felicidade.

Fonte: Autores, (2021).

Após a análise dos diferentes artigos, considera-se interessante 
comentar alguns aspectos relevantes ao se discutir sobre contribuição 
da fonoaudiologia na atenuação de rugas em pessoas da terceira idade, 
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como forma de prevenção do envelhecimento, tendo em vista a melhora 
da qualidade de vida e bem-estar.

Fonoaudiologia é uma ciência em pleno amadurecimento 
(FRANCO, 2004). Nos últimos 40 anos tem demonstrado sua impor-
tância, alcance e capacidade de inovação. O trabalho fonoaudiológi-
co relacionado à estética é um novo alcance do trabalho miofuncional 
com fundamentos e princípios próprios, que se propõe a cuidar das 
marcas que o tempo, inevitavelmente, desenha nas faces.

 O envelhecimento populacional não precisa ser acompanhado 
de doenças e limitações que contribuam de forma negativa nessa fase 
da vida (SILVA, BRITO, 2017). Que pode ser ativa e vivida de forma 
prazerosa, de acordo com as condições de vida de cada indivíduo que 
envelhece. Entretanto, a sociedade não está preparada para receber 
esses indivíduos, e culturalmente a velhice é vista como sinônimo de 
decrepitude, doenças, limitações ou empecilhos. 

A estética é uma reflexão em torno do belo, que abrange o ramo 
das propriedades estéticas, do sensível, ligado ao ato de sentir, ima-
ginar e da arte, que compreende a criação, imitação, inspiração, valor 
artístico, cultura e religioso (BRITO, 2014).

As rugas são definidas como sulcos ou pregas na pele sejam 
por diminuição da camada de gordura mais profunda ou pela diminui-
ção do tamanho das células que fazem parte da derme (TASCA, 2004).

O tratamento miofuncional das rugas consiste, fundamental-
mente, na conscientização do sujeito sobre o problema identificado no 
diagnóstico e sobre as mudanças de hábitos que seu tratamento requer, 
visando sua ativa participação no processo terapêutico (ULSON, 2003).

O ser humano possui cerca de 80 músculos da face e a con-
tração de muitos desses pode ser determinada pelo estado emocional 
(TASCA, 2004). Os músculos da expressão facial estão situados na 
fáscia superficial da face. Durante a expressão facial, todos os múscu-
los agem em diversas combinações, variando a aparência. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, compreende-se que a contribuição da fonoaudiologia 
na atenuação de rugas no envelhecimento natural não se limita apenas 
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a vaidade e sim como forma de adquirir qualidade de vida e bem-estar, 
promovendo a melhora da estética facial e de hábitos orais viciosos, e 
o envelhecimento que com o tempo é incapaz de não ser notado dian-
te a percepção visual. A fonoaudiologia na estética por ser uma nova 
área tem como base a motricidade orofacial e, contudo, tem como o 
objetivo harmonizar a parte estética e funcional, equilibrar e fortale-
cer os músculos da face fazendo assim a prevenção do aparecimento 
precoce ou não de rugas, tendo em vista que a contribuição se dar 
por meio de procedimentos não invasivos. Observa-se a importância 
da fonoaudiologia nessa área, proporcionando promoção à saúde e 
promovendo qualidade de vida. A realidade da fonoaudiologia estética 
ainda é escassa, são poucos estudos e pesquisas relacionadas a essa 
atuação da fonoaudiológica, principalmente sendo diante do envelhe-
cimento natural. Para que existam mais dados sobre este tema, seria 
importante que no futuro se desenvolvesse mais estudo sobre o tema.
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CAPÍTULO 17

ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA MOTRICIDADE OROFACIAL 
NO PROCESSO DO ENVELHECIMENTO SENESCENTE

Leandro Victor da Silva Arcanjo1

Mônica Pereira Ribeiro2

Aulisangela da Silva Queiroz3

Joab de Souza Arouche4

RESUMO: O processo de envelhecimento natural é complexo e desa-
fiador, ainda mais quando se trata da saúde, pois estão relacionadas 
diretamente com a vida. Dentre as competências fonoaudiológicas, a 
atuação em motricidade no envelhecimento é uma delas, direcionada 
à reabilitação de pacientes com comprometimentos oromiofuncionais. 
OBJETIVO: O objetivo da pesquisa é identificar os recursos e resulta-
dos da atuação fonoaudiológica na Motricidade Orofacial em alterações 
decorrentes do envelhecimento senescente, buscando conceituar o 
processo de envelhecimento e possíveis alterações, pontuar a atuação 
fonoaudiológica em motricidade orofacial em alterações decorrentes 
do processo de envelhecimento fisiológico, além de investigar quais os 
recursos e  os resultados da fonoterapia em motricidade orofacial em 
alterações nesse público alvo. METODOLOGIA: Revisão bibliográfi-
ca descritiva, qualitativa por meio de análises de artigos e publicados 
no período de 2010-2020, nas plataformas virtuais Google Acadêmico 
e na Biblioteca do Centro Universitário FAMETRO. RESULTADOS: A 
reabilitação de motricidade orofacial favorece a atividade muscular que 
está alterada no idoso, promovendo uma melhor funcionalidade das 
estruturas orofaciais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A prática fonoau-
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diológica é essencial no processo de envelhecimento pois favorece o 
sistema estomatognático e melhora a qualidade de vida dos pacientes.
Palavras-chave: Fonoaudiologia; Motricidade; Orofacial; Envelheci-
mento.

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo natural e inevitável, no entan-
to, existem alterações específicas, podem ocorrer diversas alterações 
que estão relacionadas à fala, à expressão/estética, à mastigação, e, à 
deglutição, proveniente do processo de envelhecimento do ser huma-
no, essas alterações evidenciam a atuação fonoaudiológica justamen-
te por fazerem parte das competências desse profissional (CATUSSO 
& SCHEFFER, 2018). Uns dos fatores que envolvem as alterações 
do envelhecimento são hábitos inadequados que contribuem para o 
mau funcionamento do sistema estomatognático, comprometendo 
suas funções, como: fala, mastigação e deglutição, sendo a deglutição 
a mais complexa, por estar relacionada às funções respiratórias e à 
mastigação (RECH et. al., 2018). Além do déficit na atividade neuro-
muscular do idoso e as alterações respiratórias, a perda dentária é um 
fator que dificulta a oclusão, causando prejuízos para a mastigação. A 
atuação do Fonoaudiólogo em Motricidade Orofacial, de acordo com 
o Conselho Federal de Fonoaudiologia, por meio da Resolução CFFa 
nº 320 de 2006 ressalta que o trabalho do fonoaudiólogo é de âmbito 
acadêmico, científico, preventivo, visando o processo de diagnóstico, 
habilitação, aperfeiçoamento, bem como a reabilitação da estrutura 
e funcionamento das regiões orofaciais e cervical. Dentre tantas 
competências fonoaudiológica, a atuação no envelhecimento é uma 
delas, direcionada à reabilitação de pacientes com comprometimentos 
oromiofuncionais, visando a melhoria da qualidade de vida (CATUS-
SO; SCHIFFER, 2018). 

São poucos os estudos voltados exclusivamente para a reabi-
litação em motricidade orofacial, pois os transtornos miofuncionais de-
sencadeiam diversas alterações. Compreender as alterações e de que 
maneira ocorre a intervenção é muito importante para o profissional 
fonoaudiólogo, pois no processo de envelhecimento a fonoaudiologia 
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atua na Motricidade Orofacial tratando e reabilitando as estruturas e o 
funcionamento das regiões orofaciais e cervical, por esta razão nos de-
dicamos à temática, porque o processo de envelhecimento é complexo 
e desafiador, ainda mais quando trata-se da saúde, pois estão relacio-
nadas diretamente com a vida, sendo assim, é importante ter profis-
sionais capacitados em geriatria e gerontologia, visando os cuidados 
interdisciplinares que a saúde do idoso necessita (REIS et. al., 2015).

Quais os recursos e os resultados encontrados da atuação fo-
noaudiológica em Motricidade Orofacial de pacientes com alterações 
decorrentes do envelhecimento senescente? Conhecer quais os recur-
sos utilizados para realização da fonoterapia na reabilitação de motri-
cidade orofacial de pacientes idosos fisiológicos e promover a atuação 
fonoaudiológica no atendimento de pacientes idosos senescentes com 
alterações miofuncionais é importante para o meio científico acadê-
mico, tendo em vista que os recursos e técnicas aplicadas visam a 
melhoria da qualidade de vida desses pacientes. Portanto, objetivo 
da pesquisa é identificar os recursos e resultados da atuação fonoau-
diológica na Motricidade Orofacial em alterações decorrentes do en-
velhecimento senescente, buscando conceituar o processo de enve-
lhecimento e possíveis alterações, pontuar a atuação fonoaudiológica 
em motricidade orofacial em alterações decorrentes do processo de 
envelhecimento fisiológico, além de investigar quais os recursos e  os 
resultados da fonoterapia em motricidade orofacial em alterações nes-
se público alvo, a fim de compreender as alterações e de que maneira 
ocorre a intervenção é muito importante para o profissional fonoaudió-
logo, por esta razão, nos dedicamos à temática. 

Em 2017, segundo a ONU, estimava-se que em todo o mundo, 
962 milhões de pessoas tinham 60 anos ou mais – representando 13% 
da população global. Atualmente, de acordo com o IBGE, 29 milhões 
de brasileiros são idosos. Então, com o crescente número desse coe-
ficiente é necessário esclarecer que a fonoaudiologia pode estar inse-
rida atuando nesta população. A terapia fonoaudiológica proporciona 
que as funções estomatognáticas alteradas ou presentes sejam mini-
mizadas ou reduzidas através de terapias que utilizem recursos como 
protocolos e avaliações que objetivem compreender como os grupos 
musculares estão envolvidos em cada alteração, levando em consi-
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deração os que estão relacionados ao terço da face correspondente, 
coordenando as funções estomatognáticas, por meio de instrumentos 
e técnicas de autopercepção, alongamentos e massagens, utilizando 
aparatos específicos, tendo como objetivo diminuir a tensão muscular 
para proporcionar uma harmonia nas funções estomatognáticas, forta-
lecimento da pele, equilíbrio estético e a adequação muscular, além de 
encaminhamentos a outros profissionais quando necessário.

A metodologia da pesquisa consistiu numa revisão   bibliográfi-
ca sistemática no período de 2010-2020 de forma qualitativa extraídos 
das bases de dados das plataformas virtuais como Google Acadêmico 
e o acervo bibliotecário do Centro Universitário FAMETRO, tendo como 
base norteadora as palavras chaves ou descritores: Fonoaudiologia, 
Motricidade Orofacial, Envelhecimento Senescente , totalizando em 17 
artigos cujo critérios de inclusão e exclusão foram o recorte temporal 
no período estabelecido  e temáticas relacionadas às palavras chaves 
acima mencionadas ,sendo excluídos  artigos que estavam fora do li-
mite dos anos pré estabelecido e não estavam relacionados  à temáti-
ca  de alterações  e reabilitação em motricidade orofacial no processo 
do envelhecimento.

Foi possível com o resultado da pesquisa considerar que as 
práticas fonoterápicas gerontológicas nos transtornos de motricidade 
orofacial foram satisfatórias para amenizar o processo do envelheci-
mento facial e cervical no processo do envelhecimento senescente. 
Contudo, o estudo foi de suma relevância não somente para a ciên-
cia, mas para os acadêmicos de fonoaudiologia e todos aqueles que 
tiverem a necessidade de conhecer sobre o trabalho do fonoaudiólogo 
com a população idosa. É evidente que ainda faltam pesquisas mais 
específicas voltadas ao envelhecimento no campo da fonoaudiologia, 
no entanto, pudemos evidenciar as alterações frequentes na motricida-
de de idosos senescente, pudemos observar que em todos os artigos 
analisados, a temática da adaptação de próteses dentárias foi impera-
tiva, sendo assim, é importante ressaltar a atuação da equipe discipli-
nar no tratamento e adaptação desse aparato. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

O artigo foi realizado por meio revisão bibliográfica, tendo em 
vista que a pesquisa bibliográfica tem por finalidade aproximar o pes-
quisador de publicações do tema abordado (MARCONI; LAKATOS, 
2017, apud. SANTOS, 2017). Foram realizadas as análises e descrição 
dos artigos e livros publicados no período de 2010-2020, nas platafor-
mas virtuais Google Acadêmico e na Biblioteca do Centro Universitário 
FAMETRO, foram usadas as palavras chaves: Fonoaudiologia, Motri-
cidade Orofacial, Envelhecimento para selecionar artigos relacionados 
a reabilitação em motricidade orofacial. 

Foram encontrados 17 artigos que abordavam a temática rela-
cionando motricidade orofacial e fonoaudiologia, foram utilizados ape-
nas 7 por não estarem relacionados a uma patologia específica. Como 
critério de inclusão foi realizado um recorte temporal do período esta-
belecido, das temáticas relacionadas às palavras-chave acima mencio-
nadas e incluídos, também, conceitos estabelecidos pela Organização 
Mundial de Saúde e Conselho Federal de Fonoaudiologia. Estão sendo 
considerados artigos interligados à temática levando em consideração 
a multidisciplinaridade. Foram excluídos artigos fora do limite dos anos 
pré-estabelecidos e os que não estavam relacionados à temática de 
alterações em Motricidade Orofacial em idosos senescentes.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 O processo de envelhecimento e as alterações relacionadas à 
motricidade orofacial

As mudanças que ocorrem no corpo humano desencadeiam 
alterações importantes no decorrer do envelhecimento e está direta-
mente relacionada à qualidade de vida. Segundo Miranda (2020) “o 
envelhecimento é um processo natural que provoca alterações no or-
ganismo. A velhice é um conjunto de processos que ocorre em orga-
nismos vivos e, no decorrer da idade, leva à perda de adaptabilidade 
e deficiência funcional física” A exemplo o envelhecimento da cavida-
de oral, que levam à atrofia da musculatura da boca, atrofia e perda 
da elasticidade e perdas dentárias. “[...] muitas são as alterações que 
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ocorrem na comunicação e na deglutição com o envelhecimento do ser 
humano, evidenciando a importância da atuação fonoaudiológica na 
saúde do idoso” (CATUSSO; SCHIFFER, 2018).      

Para Reis (2018), o contato cotidiano do profissional da saúde 
com a população idosa exige conhecer as alterações funcionais carac-
terísticas à senescência, uma vez que “o processo de envelhecimen-
to pode ser acompanhado pelo declínio de capacidades tanto físicas 
como cognitivas dos idosos, de acordo com suas características de 
vida e suas heranças genéticas” “Modificações nos órgãos fonoarti-
culatórios e na musculatura oromiofacial e cervical, proporcionam mu-
danças nas funções orofaciais, tais como a mastigação e a deglutição” 
(REIS et. al. 2015).

Susanibar et. al. (2015) afirmam que para a prevenção, avalia-
ção e diagnóstico em Motricidade Orofacial, é papel do fonoaudiólogo, 
que também faz estudos, pesquisas, habilitação e reabilitação, além 
de outras atividades O fonoaudiólogo é o profissional que reabilita al-
terações de motricidade orofacial relacionados aos “[...] transtornos 
congênitos ou adquiridos do sistema miofuncional orofacial e cervical 
assim como suas funções tais como sucção, mastigação, deglutição, 
respiração e fonoarticulação desde a gestação até o envelhecimento.” 
(SUSANIBAR et. al.,2015).

É importante considerar que a temática escolhida é a atuação 
do fonoaudiólogo na motricidade orofacial no envelhecimento natural, 
ou seja, na senescência, tendo em vista que, “A senescência engloba 
todas as alterações produzidas no organismo do ser humano, sendo 
as alterações na qual o corpo passa devido a processos fisiológicos 
decorrentes do envelhecimento natural” (MIRANDA, 2020).

3.2 Alterações estomatognáticas presentes no processo de enve-
lhecimento senescente

Todo o corpo envelhece de maneira gradativa, com o sistema 
estomatognático não seria diferente, no processo do envelhecimen-
to senescente, as funções estomatognáticas (F.E) tendem a se tornar 
mais lentas. Para Arouche, 2020, as funções relacionadas ao aparelho 
estomatognático são consideradas vitais e fazem parte de uma com-
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plexa estrutura que corresponde à cabeça e região cervical, essa es-
trutura uma vez alteradas, acabam desencadeando modificações fisio-
lógicas nos pacientes. Arouche (2020) nos faz lembrar que a conexão 
entre a cavidade oral e mandíbula que caracteriza o aparelho esto-
matognático, também chamado de sistema estomatognático, conside-
rando que esse sistema tem suas funções dependentes do desenvol-
vimento orofacial e mandibular, a homeostase desse sistema permite 
um bom funcionamento do corpo humano. No entanto, ainda que não 
tenha nenhuma patologia relacionada diretamente, existem alterações 
importantes que provocam desequilíbrio, uma das principais caracte-
rísticas encontradas nos idosos é a perda dentária, além de alterações 
fisiológicas estéticas.

Segundo Rech et. al. (2018) a perda dentária é um dos fatores 
agravantes para das alterações morfológicas e funcionais que podem 
atingir o sistema estomatognático, além da utilização de prótese dentá-
ria, “[...] que comprometem o ato mastigatório e a deglutição de idoso”. 
Segundo Pernambuco (2012) as características em idosos com perda 
parcial ou total é a tendência à erosão, abrasão e outras alterações. A 
mucosa é mais delgada, menos elástica e menos hidratada, por dimi-
nuição da salivação, sendo suscetível à ulceração e traumas. A maxila 
e a mandíbula também sofrem alterações do envelhecimento, tendo 
como consequência a espessura óssea diminuída, ocasionadas pela 
perda dos dentes, podendo apresentar redução do ângulo mandibular.

Outras alterações são marcantes ao envelhecimento, tais como 
a redução dos lábios, passando a ser de menor volume, o arqueamen-
to da face, hipotonia faríngea com atraso da limpeza e rebaixamento 
da laringe. “Alterações voltadas à mastigação de alimentos sólidos, de-
glutição e ronco, indicativo de problemas respiratórios.” (SANTIAGO, 
2016). Essas alterações também desequilibram o bom funcionamento 
e qualidade de vida da pessoa idosa, considerando que todo estão 
passando por mudanças fisiológicas constantes causadas pelo enve-
lhecimento, por esta razão é importante validar ações voltadas à saúde 
do idoso, tanto no contexto de pesquisas acadêmicas quanto em estra-
tégias de prevenção, habilitação e reabilitação fonoaudiológica.
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3.3 Intervenções fonoaudiológicas em motricidade orofacial nos 
distúrbios do sistema estomatognático do envelhecimento natural

Existem recursos aplicados nas práticas fonoaudiológicas em 
motricidade orofacial que podem ser relacionadas com a reabilitação 
das alterações decorrentes do processo do envelhecimento, embora 
existam poucos artigos publicados que estejam diretamente relacio-
nados à pessoa idosa, existem estudos focados nos transtornos de 
motricidade orofacial que podem auxiliar na fonoterapia gerontológica, 
adquirindo resultados satisfatórios. Os equipamentos sugeridos como 
complementos para a prática clínica em Motricidade Orofacial são pro-
tocolos, instrumentos e avaliações das musculaturas, softwares e mé-
todos de imagem (Silva et. al. 2012). 

Dos recursos complementares na atuação de Motricidade Oro-
facial, são: o biofeedback eletromiográfico; biofeedback eletrognatográ-
fico; biofeedback com IOPI que são capazes de auxiliar na interpretação 
e na execução dos exercícios voltados para a reabilitação de alterações 
de motricidade orofacial. “A utilização da eletromiografia para trabalho 
muscular e funcional por meio do biofeedback é uma ferramenta pro-
missora que serve como auxiliar da exercitação clínica usual em altera-
ções musculares associadas a respiração oral” (PERNAMBUCO, 2012). 
“O IOPI é um instrumento em que o paciente empurra a língua contra 
um bulbo plástico cheio de ar a fim de observar a pressão exercida pela 
musculatura” (PERNAMBUCO, 2012). “A eletrognatografia é um instru-
mento quantitativo de registro dos movimentos mandibulares e o seu 
uso vai além da avaliação” (PERNAMBUCO, 2012).

Os softwares utilizados na motricidade Orofacial são SCION 
IMAGE que permite a mensuração de estruturas orais, o Auto CAD para 
auxiliar na reabilitação do modo respiratório. Paquímetro e o Goniôme-
tro de boca são facilitadores na relação das medidas orais, permitindo 
avaliar a interferência na morfologia facial (Silva et.al, 2012). Os recursos 
utilizados pela fonoaudiologia na motricidade Orofacial são baseados 
em estudos publicados e validados cientificamente, no entanto, é impor-
tante considerar que existe muito a ser feito e que é necessário investir 
em mais publicações de pesquisas científicas que validem as técnicas e 
recursos para atuação fonoaudiológica em motricidade orofacial.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos artigos consultados em motricidade orofacial no envelheci-
mento, foram encontrados relacionadas à estética facial, comunicação, 
mastigação e deglutição.  Na intervenção terapêutica em motricidade 
orofacial do envelhecimento relacionado à estética facial, a atuação 
fonoaudiológica se dá no grupo muscular relacionado à ruga, empe-
nhado na reorganização da dinâmica da mímica facial, além de ade-
quar as funções de mastigação, de deglutição e de fala. São utilizadas 
técnicas de conscientização, exercícios musculares, alongamentos e 
massagens na face (FRAZÃO et.al, 2012). Conforme tabela 1. 

Tabela 1. – Artigos Consultados Em Motricidade Orofacial No Envelhe-
cimento.

OBRA AUTOR (S) ANO CITAÇÕES

Estrutura E 
Função: Inter-
-Relação Fo-

noaudiológica E 
Odontológica Na 
Reabilitação Do 
Sistema Estoma-

tognático.

Arouche, 
Joab B; 

Arouche, 
Josuel S.

2020

“[...] com base nos relatos, foi confirmada 
a importância do cuidado conjunto entre 
fonoaudiologia e a odontologia no trata-
mento de patologias que comprometem 
o aparelho estomatognático. A fonoau-
diologia é responsável pela reabilitação 
funcional (função) do aparelho estoma-
tognático (mastigação, deglutição, fala, 
voz, fonação e respiração) e a odontolo-
gia trata da parte estrutural (cirurgia, re-
posicionamento da maxila e mandíbula, 
alinhamento e ajuste dental entre outras 
atividades). [...]”

A Fonoaudiolo-
gia No Processo 
De Envelheci-

mento: Revisão 
Bibliográfica.

Catusso, 
Marilu; Schef-

fer, Brenda 
Yara.

2018

“[...] O papel do fonoaudiólogo na equipe 
multidisciplinar é muito importante para 
intervir e sensibilizar o idoso e seus fa-
miliares. Principalmente sobre o cuidado 
com o outro e consigo, além de buscar 
minimizar as limitações decorrentes do 
processo de envelhecimento e da pro-
gressão de (qualquer) doença, coope-
rando, assim, para melhoria da qualida-
de de vida do idoso, e o enfrentamento 
desse processo como parte do ciclo vital 
[...]”
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Eficácia Da 
Intervenção Fo-
noaudiológica 

Para Atenuar O 
Envelhecimento 

Facial

Frazão, Yas-
min; Manzi, 
Silvia Ber-

tacci
2012

“[...] A eficácia da intervenção fonoaudio-
lógica na estética facial foi comprovada 
pelo presente artigo, por meio da descri-
ção do raciocínio clínico e de fotografias, 
pré e pós atendimento. Ressalta-se que 
a meta desta intervenção não é erradicar 
os sinais do envelhecimento, mas sim, 
atenuá-los e retardá-los [...]”

A. Caracteri-
zação De Pu-
blicações Em 

Envelhecimento 
No Âmbito Da 

Fonoaudiologia: 
Revisão De Lite-

ratura.

Miranda, R.S; 
Santos, T. 2020

“[...] foi possível observar que há uma ca-
rência de publicações envolvendo a ge-
rontologia no âmbito da fonoaudiologia. 
O processo de envelhecimento precisa 
ser estudado pela Fonoaudiologia, pro-
movendo a saúde dos idosos, possibi-
litando a prevenção de doenças, sendo 
importante que novos temas venham a 
ser publicados para que os profissionais 
da área estejam preparados para lidar 
com os idosos e os desafios que irão 
surgir nos próximos anos[...]”

Interfaces Entre 
Fonoaudiologia 
E Odontologia: 

Em Que Si-
tuações Essas 

Ciências Se En-
contram?

Rech, Rafae-
la Soares; E 
Colaborado-

res.
2015

“[...] A interdisciplinaridade da Fonoaudio-
logia com a Ortodontia é essencial para a 
integridade do SE, pois a primeira trata os 
aspectos funcionais e a segunda os ana-
tômicos. A relação entre essas ciências 
gera a harmonia do sistema, refletindo 
em saúde e bem-estar. A aproximação 
dessas áreas é relevante e crescente, 
objetivando complementação teórica e 
aperfeiçoamento profissional. [...]”

O Papel Do 
Fonoaudiólo-
go Frente A 

Alterações Fo-
noaudiológicas 

De Audição, 
Equilíbrio, Voz E 
Deglutição: Uma 
Revisão De Lite-

ratura

Reis, R.M.R; 
Costa F.M.; 

Carneiro, J.A; 
Vieira, M. A.

2018

“[...] houve predomínio de estudos sobre 
voz, deglutição e audição/equilíbrio, evi-
denciando-se, dessa forma, a necessida-
de de publicações nas demais áreas da 
Fonoaudiologia. Verificou-se também que 
a maioria dos artigos se refere à avalia-
ção de alterações fonoaudiológicas. Adi-
cionalmente, não foi localizado nenhum 
estudo sobre prevenção ou intervenção. 
Tal fato representa uma lacuna de estu-
dos nessa área que deve ser considerada 
para nortear estudos futuros [...]”
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Caracterização 
Da Saúde De 
Idosos Numa 

Perspectiva Fo-
noaudiológica.

Santiago, 
L.M; Graça, 

C.M.L; Rodri-
gues, M.C.O; 
Santos, G.B.

2016

“[...] este estudo colaborou para a identi-
ficação de possíveis problemas nas fun-
ções relacionadas à fonoaudiologia, que 
podem exercer um impacto negativo na 
saúde física, mental, na sociabilidade e 
na qualidade de vida dos idosos. Sugere-
-se a realização de estudos mais apura-
dos, utilizando métodos de triagem para 
que tais informações possam ser confir-
madas [...]”

Fonte: Autores, (2021).

O Fonoaudiólogo atua na equipe multidisciplinar tendo como 
base a Saúde Coletiva, quer dizer que o foco é na saúde, buscando 
estratégias terapêuticas que visem o bem-estar, atuando nas situações 
onde o paciente corre risco, ressaltando os aspectos da qualidade de 
vida, não somente visando a recuperação da doença. (CATUSSO e 
SCHIFFER, 2018). O cuidado integral a saúde é envelhecer com quali-
dade de vida, “[...] sendo importante uma equipe multiprofissional, que 
é composta por médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, nutri-
cionista, odontologia e enfermagem, para um melhor tratamento desta 
população” (MIRANDA,2020).

Além do déficit na atividade neuromuscular do idoso, a perda 
dentária é um fator que dificulta a oclusão, causando prejuízos para 
a mastigação. A mastigação eficiente associada ao controle motor da 
formação do bolo alimentar é imprescindível, pois são fatores impor-
tantíssimos para a eficiência da deglutição (SANTIAGO et.al. 2016). 

Tratando-se da mastigação, e, por consequência, da degluti-
ção, o objetivo chave da avaliação fonoaudiológica para pacientes que 
fazem uso de prótese dentárias é, especificamente, a verificação da 
existência de disfunções da musculatura, tendo atenção especial as 
avaliações estruturais dos tecidos duros e moles, em especial, a região 
de mucosa (PERNAMBUCO et.al. 2012). É necessária a manutenção 
da saúde da cavidade oral do idoso para o bom funcionamento do sis-
tema estomatognático (RECH et. al. 2015). “A interdisciplinaridade en-
tre Fonoaudiologia e Odontologia é essencial para a integridade do sis-
tema estomatognático, que desempenha as funções orais. Também é 
importante ressaltar a Fisioterapia como auxílio na terapêutica” (RECH 
et. al. 2015). As disfunções causadas pela perda dentária vão além de 
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alterações estéticas, podendo inabilitar algumas funções já sensíveis 
ao processo de envelhecimento, dar mais atenção a essa causa se 
torna uma situação emergencial para a população idosa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A saúde da população idosa é um tema muito importante para o 
mundo acadêmico, não somente por ser o ciclo natural da vida de qual-
quer indivíduo, mas por termos muito interesse em melhorar a quali-
dade de vida dessa parte da população. É evidente que ainda faltam 
pesquisas mais específicas voltadas ao envelhecimento no campo da 
fonoaudiologia, no entanto, pudemos evidenciar as alterações frequen-
tes na motricidade de idosos senescente, podendo observar que em 
na maioria dos analisados a temática da adaptação de próteses den-
tárias foi imperativa, sendo assim, é importante ressaltar a atuação da 
equipe disciplinar no tratamento e adaptação desse aparato. A atuação 
fonoaudiológica é imprescindível na equipe multidisciplinar nos cuida-
dos à saúde da pessoa idosa.
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CAPÍTULO 18

ASSISTÊNCIA FONOAUDIOLÓGICA NO ATENDIMENTO 
DOMICILIAR AO IDOSO COM PRESBIFAGIA

Kathby Taynã Souto Santos1

Aulisangela da Silva Queiroz2

Lúzia Brito Cavalcante3

Joab de Souza Arouche4

RESUMO: A presbifagia é uma alteração que ocorre pela degeneração 
fisiológica do mecanismo da deglutição durante o envelhecimento das 
fibras nervosas e musculares, desencadeando a descoordenação na 
transição do bolo alimentar deixando o idoso propenso a desenvolver 
disfagia. As alterações podem predispor os idosos aos riscos de desi-
dratação, desnutrição e aspiração e problemas na mastigação. OBJE-
TIVO: Identificar na literatura estudos relacionados as questões referen-
tes à contribuição do profissional na reabilitação do tratamento precoce 
da presbifagia no atendimento domiciliar. METODOLOGIA: Foi realiza-
da uma revisão bibliográfica, uma pesquisa quantitativa com levanta-
mento de publicações em plataformas digitais como Scielo, Pubmed, 
Google Acadêmico, LILACS, MEDLINE, usando critérios de inclusão 
(2015 a 2021) e exclusão (fonte de dados não confiáveis) de artigos. 
RESULTADO: Os dados apontam que os idosos apresentam modifica-
ções no mecanismo da deglutição, foi encontrado estudo que relatam 
alteração fonoarticulatórias decorrente no processo do envelhecimento, 
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resultando em acompanhamento ao indivíduo. CONCLUÇÃO: O de-
senvolvimento de pesquisa na área da deglutição em idosos contribui 
para o avanço do conhecimento no campo de atuação fonoterapêutica, 
embora os profissionais tenham informações á sua disposição, a uma 
variabilidade de estudos que dificultam analisar todos os dados obtidos, 
visto que uns partem da observação de avaliação clínica, instrumental, 
alguns de métodos outros apenas de entrevistas, dificultando possíveis 
critérios para traçar um perfil de deglutição ao idoso.
Palavras-chave: Envelhecimento; Presbifagia; Atendimento Domiciliar. 

1 INTRODUÇÂO

O envelhecimento é um processo natural do ser humano no 
qual ocorre alterações, modificações que se caracterizam pela lentidão 
do organismo, diminuição dos componentes da unidade motora e da 
sua coordenação, alterando a forma e diminuindo as fibras de rápida 
contração, tais mudanças ocorrem em todas as estruturas orgânicas, 
dentre as quais os órgãos fonoarticulatórios. Nessa estrutura ocorre al-
teração de força e mobilidade pelo retardo do processo de mastigação 
e deglutição, trazendo o perigo de aspiração traqueal.

Para alterações que ocorre devido á degeneração fisiológica do 
mecanismo de deglutição devido ao envelhecimento das fibras nervo-
sas e musculares, resulta em prebisfagia que envolve redução de vá-
rios órgãos e sistemas sensitivos e motor. A população idosa exprime o 
maior risco com uma taxa de prevalência chegando ao índice de 6,9% 
estimando-se um alto crescimento geral domiciliar (ZANATA, 2018).

O atendimento domiciliar também conhecida como Home Care 
vem da língua inglesa que significa em casa, a fim de trazer conforto 
e comodidade ao paciente o processo de reabilitação, o serviço busca 
minimizar economia e redução de custos (BARBOSA,2019). O serviço 
de atendimento domiciliar é uma tendência de oferecer suporte de saú-
de, é uma tendência de oferecer suporte de saúde, a fonoaudiologia 
tem participação afetiva, embora ainda exista pouco material na leitura 
a respeito (CAMPOS, SANTOS, SILVA,2020).

A abordagem consistiu na revisão da leitura sobre atenção ge-
rontológica domiciliar, consistindo na análise dos dados encontrados 
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nas bases de dados SCIELO. A fonoaudiologia na atenção domiciliar, 
tem contribuído, ampliando o ponto de vista favorável como a menor 
ou baixa taxa de internação, vista que o estabelecimento da atenção 
domiciliar que visa reduzir minimizando as internações, reabilitar pa-
cientes em casa, portanto, adaptações e aplicação de estratégias têm 
sido observadas em função dos aspectos e da compreensão da anato-
mia e fisiologia normal da deglutição. O trabalho fonoaudiológico com 
pacientes idosos inclui vários distúrbios da fala, linguagem, memória 
e processos alimentares, que merecem atenção especial, pois estão 
diretamente ligados à qualidade de vida (VASCONCELOS,2020).

Com o crescimento da população idosa e da expectativa de 
vida, aumenta a preocupação do profissional fonoaudiólogo em diag-
nosticar alterações na motricidade orofacial que possam prejudicar o 
mecanismo normal da deglutição (SILVA; SAMPAIO, 2021).   

A pesquisa tem a importante relevância de mostrar a carên-
cia da busca do profissional no atendimento domiciliar nas redes de 
atenção básica; visto à importância da reabilitação em pacientes pre-
bisfágico na qual o acompanhamento pode trazer benefícios positivos 
a saúde podendo ser feito em um ambiente confortável e confiável.  
Além disso, no setor público a sobrecarga dos profissionais impede o 
atendimento de qualidade, dificultando a prevenção de lesões e a rea-
bilitação do idoso. Verificar pela leitura crítica a importância da função 
e da participação do fonoaudiólogo na assistência domiciliar levando 
em consideração os aspectos econômicos do fonoaudiólogo no âmbito 
multidisciplinar para cuidar do idoso. Pesquisa sobre a existência de 
critérios políticos no serviço domiciliar do Google Acadêmico, LILACS, 
MEDLINE que foram publicados de abril até junho 2021.

 Esta revisão sublinhou a importância do cuidado domiciliar no 
cuidado é reduzir os custos associados aos cuidados de saúde, para 
buscar a preservação ou sua autonomia e sua independência funcional 
e a melhoria da qualidade de vida. A necessidade de ações de saúde 
pública para qualificar as ações prestadas pelo profissional é óbvia, 
visto que a deficiência em idosos é um dos fatores mais fortes no aten-
dimento domiciliar.

Portanto, esperamos que este estudo possa contribuir para 
avaliação e exposição dos benefícios dessas ações práticas, que ido-
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sos têm neste tipo de cuidado a possibilidade de receber cuidado qua-
lificado com vínculo familiar. É importante que o profissional tenha uma 
estrutura, plano de ação de saúde para o idoso com base no conheci-
mento do processo de envelhecimento e que tenha formação contínua 
nesta área para proporcionar apoio ao idoso e seus familiares, bem 
como práticas de saúde na atenção básica.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa foi uma revisão literária de abordagem e caráter 
descritivo qualitativo e foram realizado uma extensa pesquisa com fun-
damentos teóricos extraídos de plataformas virtuais como: Google Aca-
dêmico, Scielo, Pubmed, LILACS, MEDLINE além de livros retardos do 
acervo do bibliotecário do centro universitário Fametro, com Bibliogra-
fias no período 2015-2021. Os Principais descritores utilizados incluíram 
o público idoso o que foi o alvo de pesquisa e relacionado o processo do 
envelhecimento à presbifagia e o atendimento domiciliar é evidenciando 
a sua importância junto com a assistência fonoaudiológica. 

Para a seleção dos artigos que foram abordados no período 
2015-2021 foram mantidos como critérios de inclusão com acessão 
das referências básicas de artigos científicos que tratassem do sujeito 
do estudo, confirme relacionados ao tema com bases de dados foram 
analisados 18 artigos onde somente 6 contribuíram para a temática 
abordada, e 12 foram excluídos por não estarem interligando com o 
tema em questão.

 3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
 3.1 Presbifagia no Idoso

O envelhecimento é um processo em que muitas das vezes 
vem acompanhado com a incapacidade cognitivas e físicas, sistema 
digestório, neurológico e respiratório pode sofrer alterações (RECH et. 
Al, 2018), entretanto o desenvolvimento da disfagia ocorre, mas em 
idosos pelo fato da coordenação estomatognática está enfraquecida, 
decorrente degeneração das fibras nervosas.  

A dificuldade de deglutir é bastante prevalente quando falamos 
em envelhecimento, seja natural ou patológico, podendo ocorrer tipos 
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de alterações que vão tornado o idoso mais frágil fazendo com que o 
mesmo precise de uma intervenção interdisciplinar para evitar agrava-
mentos que possam estar relacionado a quadros de disfagia tendo em 
vista que uma das maiores preocupação da equipe multidisciplinar e o 
estado nutricional do idoso.

No processo dinâmico e progressivo do envelhecimento pode 
haver alterações funcionais, qualquer distúrbio que interferi diretamen-
te o estado físico, emocional dificultando uma boa deglutição altera o 
quadro nutricional do idoso, exigindo um olhar clínico do profissional 
(CHAGAS; ROCHA, 2015), Visto que a população está em um ritmo 
acelerado de envelhecimento aumentando a proporção de idosos, le-
vando-o a várias modificações fisiológicas Comprometendo uma série 
de alterações das suas funções devido ao efeito da idade avançada, 
sendo gradativo para uns e rápidos para outros, vale lembrar que Es-
sas variações dependem de fatores como estilo de vida, sócio econô-
mico e doenças crônicas. 

3.2 Atendimento Domiciliar

No atendimento domiciliar existe setor privado e público onde 
pode ser prestados serviços em redes públicas, atuando com o objeti-
vo de promover a humanização e manter a saúde de pacientes que se 
beneficiam principalmente pelo (SAD), serviço de atenção domiciliar 
(SILVA; SAMPAIO, 2021). Oferecendo um atendimento diferenciado, 
exige uma abordagem interdisciplinar feita por uma equipe de profis-
sionais qualificadas focada em melhoria e saúde (FONSECA; LAIOLA; 
COELHO, 2016).  

Além da capacidade de cuidar e atender às necessidades do 
idoso em fragilidade frente há uma falta de orientação. O atendimento 
domiciliar tem como objetivo contribuir na reabilitação de paciente que 
poderá elaborar ações simples e complexas para garantir a melhora 
e ter continuidade no procedimento que foram utilizados no ambiente 
hospitalar (SEAD, 2019). 

Visto que o atendimento oferece um tratamento diferenciado, 
proporcionado ao paciente uma maior autonomia e independência, 
ajudando a se adaptar em suas funções e participações sociais, es-
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tabelecendo saúde e cuidados nos afazeres do dia a dia. Esta priori-
zação de atendimento ao idoso reduz a internação em instituições de 
longa permanência também contribui para evitar novas internações, 
promovendo a manutenção e restauração da saúde e desenvolvendo 
adaptações das suas funções favorecendo e estabelecendo a sua in-
dependência preservando a autonomia do indivíduo no domicílio (VAS-
CONCELOS et. al,2020).

3.3 Equipe Multidisciplinar

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil o SAD (serviço de 
atenção domiciliar), tem uma equipe multidisciplinar composta por en-
fermeiros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, assis-
tentes sociais, dentistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e 
farmacêuticos (VASCONCELOS et. Al, 2020). 

Cada profissional atuante deve cumprir e garantir aos pacientes 
e familiares, atendimento as suas necessidades, cumprindo os princí-
pios e diretrizes constitucionais (BRAGA et. Al, 2016). O profissional 
deve realizar um plano de ação e compartilhar junto com a equipe mul-
tidisciplinar, pra alcançar uma visão ampla favorecendo a visibilidade 
da classe profissional e seus conhecimentos. 

A atenção da equipe multidisciplinar junto com seus familiares 
é fundamental para um bom atendimento é observado, um adequado 
tratamento que pode possibilitar um melhor cenário para esses pacien-
tes (MACHADO; FERREIRA; PINTO,2018). Garantir informações e se 
responsabilizar nas terapias utilizadas faz com que esses pacientes 
evoluam no tratamento, avalia com os outros profissionais estratégias 
para melhoria da qualidade de vida desses indivíduos sendo indispen-
sável o apoio dos familiares

3.4 Atuação Fonoaudiológica

O profissional fonoaudiólogo tem a capacidade de atender di-
versas limitações, principalmente na reabilitação de pacientes acometi-
dos por disfagia, onde visa realizar uma série de exercícios, para traba-
lhar e conquistar uma deglutição sem riscos (SILVA; SAMPAIO, 2021). 
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A eficiência da atuação do fonoaudiólogo na reabilitação de pa-
cientes disfágicos pode ser comprovada quando o paciente passa ali-
mentar-se por via oral e começa a ganhar peso e reduzir a ocorrência 
de disfagia (RELLY et. Al, 2019). Atuar na avaliação e observação de 
pacientes que precisam do profissional fonoaudiólogo, traçar métodos 
de tratamentos que possam potencializar na recuperação trazendo 
vantagem e conforto ao paciente no seu ambiente.   

No serviço do atendimento domiciliar o fonoaudiólogo atribuir 
na avaliação e gerenciamento as necessidades dos pacientes, além 
de realizar estratégias, alcançando bons resultados tendo uma rápida 
resposta na melhora do indivíduo (VASCONCELOS et. Al, 2020). Sen-
do o profissional fonoaudiólogo responsável pela reabilitação funcional 
da deglutição, também faz necessária uma análise compartilhada com 
outros profissionais colocando em contexto o caso clínico geral do ido-
so, escolhendo da melhor maneira uma abordagem terapêutica. 

3.5 Os Benefícios do Atendimento Domiciliar

O atendimento domiciliar é inserido no modelo de gerontologia 
que visa à preservação máxima da autonomia e independência do ido-
so, mantendo a possibilidade do convívio familiar evitando o isolamen-
to (ROSSI; PANHOCA, 2018), proporcionando redução no número de 
internações e no tempo de permanência hospitalar sendo assim favo-
recendo leitos e redução de custos (COSTA; OLIVEIRA, 2015). 

 A inatividade física e mental implica em consequências posi-
tivas a melhor qualidade de vida, é eficaz na diminuição das perdas 
produzidas pelo envelhecimento que reduz a possibilidade de hospi-
talização do idoso em estágio avançado (CAMPOS; SANTOS; SILVA, 
2019). Tem seus benefícios na organização, reabilitação e recuperação 
dando uma maior estabilidade e minimizando as eventuais sequelas. 

Paciente que recebe os benefícios oferecidos em seu domicílio, 
garante cuidados que são necessários para dar continuidade no tra-
tamento em casa, a chance de conviver com sua família onde recebe 
apoio necessário para uma melhor recuperação e diminuição de risco 
de infecção hospitalar e estresse de internação uma vez que esses 
pacientes receberam alta. O atendimento é eficaz na redução de custo, 
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no vínculo familiar, contribuindo para solucionar problemas de saúde 
com foco decorrente do envelhecimento. 

  A fonoaudiologia no atendimento domiciliar também tem a sua 
eficácia, tem como objetivo e várias maneiras de tratamento no setor 
que realiza em domicílio (ROCHA; SILVA 2020) tendo cuidados domi-
ciliar com o idoso, pode ter um grande diferencial no tratamento global 
integrando o idoso se sentir mais seguro para realizar o tratamento e 
ter a melhor resposta no seu atendimento.

O tratamento fonoaudiológico tem seus benefícios quando são 
realizados no domicílio é uma nova modalidade na área da saúde com 
o atendimento hospitalar, clínico e consultórios, é uma maneira de fácil 
acesso as pessoas com as suas dificuldades de locomoção de reabili-
tação em atendimento domiciliar (SILVA,2017).

Os Benefícios dos atendimentos domiciliar de um Fonoaudió-
logo, tem como efeito modernizado de ter uma maneira certa de um 
ambiente confortável, familiar e confiável para o paciente idoso onde 
pode ter respostas positivas tanto pelo apoio familiar e com o contato 
direto ao Fonoaudiólogo (BORGES,2016). O atendimento domiciliar é 
individual e personalizado e se mobiliza conforme a necessidade do 
idoso, e tem como objetivo de oferecer o melhor custo e benefícios 
em razão de uma assistência mais humanizada, reduzindo o tempo de 
locomover e diminuindo gasto e ter um atendimento domiciliar a altura.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após as análises de vários artigos científicos, no quadro a se-
guir encontram-se artigos que confirmam evidências nas pesquisas, as 
principais contribuições que a Assistência fonoaudiológica no atendi-
mento domiciliar ao idoso prebisfágico proporciona. Conforme tabela 1.
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Tabela 1: Assistência fonoaudiológica no Atendimento Domiciliar ao 
Idoso com Presbifagia.

Obras Autor (a) Ano Citações

Manual 
prático de 

disfagia em 
home care

Barbosa; 
Elisângela 

Apareci
2019

Acredita-se que com a procura das 
redes de atenção à saúde (RAS) à 
implantação do serviço de atenção do-
miciliar (SAD) que tem como objetivo 
reduzir os custos e satisfazer os usuá-
rios aumentando as vagas hospitalares, 
minimizando o tempo de hospitalização, 
reabilitando-os em seus domicílios e 
preservando-os.

A equipe no 
papel multi-
disciplinar 
na atenção 
domiciliar

Machado;
Emanuella 
Esteves; 
Ferreira; 

Raphael Paiva, 
pinto, 

ThieryCandido

2018

Atenção da equipe multidisciplinar junto 
com os familiares é fundamental para 
um bom atendimento, em observação 
adequando um bom tratamento e pos-
sibilitando um melhor cenário para seus 
pacientes garantir informações e res-
ponsabilizar-se nas terapias utilizadas 
faz com que os pacientes evoluam no 
tratamento, avaliar com outros profissio-
nais estratégias para melhoria e quali-
dade de vida desses indivíduos.

A fonoau-
diologia 

na atuação 
domiciliar

Silvia;
Sampaio;
Fonseca;

Laiola;
Coelho

2016/
2021

No atendimento domiciliar existe setor 
privado e público, onde podem ser pres-
tados em redes públicas, atuando com 
objetivo de promover a humanização e 
manter a saúde de pacientes que se be-
neficiam principalmente pelo SAD, onde 
proposto um atendimento diferenciado, 
existindo-se uma abordagem interdisci-
plinar feita por profissionais qualificados 
focados na melhoria da saúde

Prevalência 
de fragilida-
de e fatores 
associados 
em idosos

Vasconcelos; 
Carolina Sena; 
Paula Oliveira; 

Leite;
Valéria Moura; 

Carvalho; 
Costa; 

Lúcia Gurgel

2020

No  serviço  domiciliar
O fonoaudiólogo atribui na avaliação e 
gerenciando as necessidades do pa-
ciente além de realizar estratégias, al-
cançando bons resultados tendo uma 
rápida resposta na melhoria do indiví-
duo sendo que o profissional fonoau-
diólogo responsável pela reabilitação 
funcional da deglutição, também se faz 
necessária a análise compartilhada com 
outros profissionais.
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Atuação 
em disfagia 
orofaringea 
em home 

care geren-
ciamento em 
fonoaudio-

logia

Pereira; 
Karine 

Portela; 
Adriano  Souza; 

Zeigelboim; 
Santos; 
Rosane; 
Sampaio

2018

A terapia fonoaudiológica faz-se neces-
sária quando se trata da reeducação 
funcional, onde visa restaurar a função 
normal ou compensatória, com objetivo 
de estabilizar o especto nutricional e eli-
minar os riscos de aspiração. A reabili-
tação pode ser feita utilizando técnicas 
passivas ou não, ainda sim estimulando 
os reflexos de proteção e deglutição, 
trabalhando manobras posturais.

Atuação em 
disfagia oro-
faríngea em 
home care 
gerenciado 
em fonoau-

diologia

Padovani; 
Maneira; 
Zanata

2016/
2018

A fonoaudiologia busca contribuir e am-
pliar um ponto de vista favorável como 
a diminuição do tempo ou a baixa taxa 
de internação, contribuindo significati-
vamente para a melhoria da qualidade 
de vida do paciente.
Uma vez que a taxa de prevalência 
de disfagia em idosos são variáveis, 
chegando o índice de 6,9% em idosos 
acima de 50 anos. No Brasil é a quinta 
maior população com uma proporção 
de 13,7% estima-se um alto crescimen-
to geral.

Fonte: Autor (2021).

Diante aos expostos os outros autores Barbosa, Elisângela, 
Apareci (2019) afirmam que a procura da rede de atenção à saúde 
domiciliar tem como objetivo de minimizar os custos e tempos de hos-
pitalização e a reabilitação dos idosos com prebisfagia.

Entre os autores os resultados são compatíveis Machado, Ema-
nuella Estives, ferreira, Raphael Paiva, Pinto, thiery Candito (2018) 
mostra que a equipe multidisciplinar no atendimento domiciliar ao ido-
so é um trabalho em conjunto que visa a melhorar do paciente que res-
ponda os tratamentos, e possibilita estratégias para melhor qualidade 
de vida do idoso.

Silva, Sampaio, Fonseca, Laiola, Coelho (2016/2020) Consta-
taram que existe diferenças do atendimento ao setor público e privado 
onde mostra dificuldade para a família em ter o atendimento domiciliar 
solicitado pelo (SUS) e entre os objetivos entra o (SAD) que promove 
com objetivo de promover a humanização e mostra os benefícios prin-
cipais e diferenciado para a melhora do paciente existe uma aborda-
gem focando na melhora do paciente.
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Para Vasconcelos, Caroline Sena, Paula Oliveira, Leite, Valeria 
Moura, Carvalho, Costa, Lucia Gurgel (2020) contribui que a avalia-
ção fonoaudiológica é gerenciada nas necessidades do paciente, al-
cançando bons resultados tendo uma resposta rápida na melhora do 
indivíduo, com a fonoaudiologia readaptando a deglutição e trocas de 
informações com outros profissionais e contribuindo na vida do idoso.

Padovani, Maneira, Zanata (2016/2018) mostram que a fonoau-
diologia busca contribuir na diminuição na taxa de internação que con-
tribuir significa na melhora do paciente, no Brasil mostra que a taxa 
dos idosos acima de 50 anos é uma população com uma proporção de 
13,7% mostra o crescimento geral de idoso com presbifagia.

Na visão dos autores Pereira, Karine, Portela, Adriano Souza, 
Zeigelboim, santos, Rosane, Sampaio (2018) que as terapias fonoau-
diológica que tem com os resultados reeducação funcional, onde visa 
que estabilização dos processos nutricionais com eliminação dos ris-
cos, com a reabilitação podem ser utilizados com técnicas e passivas 
com melhoras de reflexos de proteção e deglutição aos pacientes tra-
balhando com manobras posturais.

A parte dos resultados alcançados podemos analisar que o fo-
noaudiólogo é um profissional qualificado para se fazer o atendimento 
domiciliar com cuidados aos idosos onde, o mesmo sabes dos cui-
dados e com estratégias perante o idoso com está anomalia, tem aa 
experiências sobre as alterações encontradas no idoso com a presbi-
fagia.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos elementos analisados neste trabalho verifica-se que 
a eficiência da atuação do fonoaudiólogo na reabilitação de pacientes 
prebisfágico pode ser comprovado quando o paciente alcança bons 
resultados tendo uma rápida melhora do indivíduo, com os benefícios 
que o paciente recebe são oferecidos em seu domicílio, garantido cui-
dados que são necessários para dá continuidade no tratamento em 
casa, onde se tem alcance de conviver com a sua família lhe dando 
apoio, necessário para uma melhor recuperação, portanto a fonoaudio-
logia no atendimento domiciliar também tem a sua eficácia tem como 
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o objetivo e de várias maneiras de realizar o tratamento seguro e tem 
respostas de reabilitação segura no seu domicílio.

O atendimento domiciliar tem como o objetivo tem como obje-
tivo de contribuir na reabilitação do idoso que poderá elaborar simples 
ações e complexas para garantir a melhora e ter continuidade no pro-
cedimento que foram utilizados no ambiente hospitalar favorecendo e 
estabelecendo a sua própria independência.
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CAPÍTULO 19

ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA APÓS O DIAGNÓSTICO 
PRECOCE DA DEFICIÊNCIA AUDITIVA: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA
  

Ane Karoline Costa1 
 Sarah Albuquerque da Silva2 

 Aulisangela da Silva Queiroz3  
Andersen Werneck Monteiro4  

Joab de Souza Arouche5 
Majory Pereira Pontes do Nascimento6 

RESUMO: A perda auditiva compromete o desenvolvimento global in-
fantil, interferindo diretamente na conduta sociocomunicativa, assim 
como, nos aspectos cognitivos, implicando resistência à aquisição da 
linguagem oral, receptiva e expressiva. Diante das objeções aponta-
das, é essencial a atuação fonoaudiológica na avaliação, tal qual, na 
intervenção ponderando a neuroplasticidade, objetivando expandir 
a capacidade auditiva, reduzindo as dificuldades no neurodesenvol-
vimento infantil. OBJETIVO: Evidenciar os benefícios da atuação fo-
noaudiológica no processo de habilitação auditiva após o diagnóstico 
precoce da Deficiência Auditiva. METODOLOGIA: A pesquisa trata-se 
de uma revisão literária bibliográfica de abordagem hipotético-dedu-
tiva, de caráter qualitativo e descritivo, tendo como principais fontes 
as plataformas digitais como Google Acadêmico, Scielo, e bem como 
acervo bibliotecário do Centro Universitário Fametro no período de 
2010-2021. RESULTADOS: De acordo com os dados da análise dos 
26 artigos e 6 livros, a implementação de dispositivos eletrônicos so-
mados à habilitação auditiva no período aquisitivo da linguagem trouxe 
resultados satisfatórios para a criança. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
1  Discente do curso de Fonoaudiologia da Faculdade Metropolitana de Manaus, Fa-
metro. E-mail:  canekaroline87@gmail.com   
2  Discente do curso de Fonoaudiologia da Faculdade Metropolitana de Manaus, Fa-
metro. E-mail: sarah.albuquerque724@gmail.com ;  majoryppontes@gmail.com
3  Docente do curso de fonoaudiologia e orientadora. E-mail: auly.queiroz@gmail.com 
4  Coorientadores: Andersen.monteiro@fametro.edu.br ; joab.arouche@fametro.edu.br   
5  Coorientadores: Andersen.monteiro@fametro.edu.br ; joab.arouche@fametro.edu.br   
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Desta forma, o tratamento fonoaudiológico no processo de habilitação 
de crianças com DA diagnosticada precocemente, promoveu uma rea-
bilitação de forma mais rápida e efetiva, diminuindo sequelas e favore-
cendo recuperação da capacidade auditiva residual e das habilidades 
auditivas. Sendo assim a pesquisa mostrou-se expressiva na ciência, 
evidenciando dados científicos da classe fonoaudiológica.
Palavras-Chave: Deficiência; Audição; Fonoaudiologia; Diagnóstico; 
Tratamento  

1 INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento do sistema auditivo humano tem origem 
embrionária e expande-se no decurso de uma década, mediante estí-
mulos sensoriais, favorecendo a polinização das neurofibras (CARDO-
SO, 2013). No nascimento a criança típica ouvinte ostenta a compe-
tência inata de conexão a pluralidade de intercomunicação, através do 
sistema aferente e eferente (BASTOS; FLEIG; NASCIMENTO, 2010).  

A perda auditiva compromete o desenvolvimento global infantil, 
interferindo diretamente na conduta sociocomunicativa, assim como, 
nos aspectos cognitivos, implicando resistência à aquisição da lingua-
gem oral, receptiva e expressiva (PEREIRA, 2011). Estudos apontam 
maior preponderância na deficiência auditiva congênita, concernente 
a crianças assessoradas nos programas preventivos de saúde, susci-
tando alterações progressivas e irreversíveis, quando o diagnóstico é 
procrastinado (OLIVEIRA et al, 2015).   

Diante das objeções apontadas, é essencial a atuação fonoau-
diológica na avaliação, tal qual, na intervenção ponderando a neuro-
plasticidade, objetivando expandir a capacidade auditiva, reduzindo 
as dificuldades no neurodesenvolvimento infantil (OLIVEIRA; PENNA; 
LEMOS, 2015). Considera-se elementares os primeiros anos de vida 
para o progresso de aquisição das aptidões auditivas e de linguagem 
oral em virtude da maturação do sistema nervoso e expansão das es-
truturas cerebrais (MORETTI; RIBAS, 2016).  

O tema do presente estudo foi escolhido em deferência à afinida-
de com a temática, bem como, à preocupação quanto às repercussões 
negativas ao desenvolvimento aquisitivo de linguagem de uma criança 
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com quadro de deficiência auditiva, além do conhecimento prévio da 
atuação fonoaudiológica na habilitação auditiva e sua notória relevância.  

Perquiridas as considerações supracitadas, este estudo teve 
como objetivo evidenciar os benefícios da atuação fonoaudiológica no 
processo de habilitação auditiva após o diagnóstico precoce da defi-
ciência auditiva. Além de patentear como objetivos específicos, a le-
gitimidade da triagem auditiva neonatal para o diagnóstico assertivo; 
denotar a atuação fonoaudiológica na habilitação auditiva e pontuar os 
tipos de perdas.   

Implementou-se uma revisão literária de caráter qualitativo e 
descritivo, na qual, realizou-se uma vasta pesquisa com embasamen-
tos teóricos extraídos das plataformas digitais e bibliográficas Google 
Acadêmico, Scielo, bem como, livros extraídos do acervo bibliotecário 
do Centro Universitário Fametro publicados no período de 2010-2021. 
Os principais descritores utilizados compreenderam: Deficiência, Audi-
ção, Fonoaudiologia, Diagnóstico, Tratamento.  

Desta forma, ratifica-se a magnitude da importância que o tra-
tamento fonoaudiológico adjunto a integração da família no processo 
de habilitação de crianças com deficiência auditiva diagnosticada pre-
cocemente, promovendo a aptidão de forma mais rápida e efetiva, mi-
nimizando as sequelas e favorecendo a funcionalidade da competên-
cia auditiva residual, das habilidades auditivas e comunicativas. Nesta 
acepção, a pesquisa mostrou-se expressiva à ciência, bem como, os-
tentou informações insignes concernente à tese, direcionada à classe 
acadêmica de fonoaudiologia evidenciando novos dados científicos.   
     
2 MATERIAIS E MÉTODOS  

A sistematização metodológica deste estudo, caracteriza-se 
uma revisão literária de caráter quantitativo e descritivo, iniciou-se no 
período do mês de agosto, sendo realizada uma vasta pesquisa com 
embasamentos teóricos extraídos das plataformas digitais e bibliográ-
ficas como: Google Acadêmico, Scielo, bem como, livros extraídos do 
acervo bibliotecário do Centro Universitário Fametro no período de 
2010-2021. Onde os principais descritores utilizados compreenderam, 
a Deficiência, Audição, Fonoaudiologia, Diagnóstico, Tratamento.  
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Para seleção dos artigos foram adotados como critérios de in-
clusão artigos que compreendem os anos de 2010-2021, salvo as refe-
rências básicas para o projeto, obras científicas em idioma português 
e inglês que abordassem a temática do estudo, tanto quanto, artigos 
científicos extraídos de bases de dados confiáveis.   

Artigos anteriores ao ano de 2010, obras científicas que não en-
globaram a temática do estudo, artigos que abordaram outros idiomas 
aos quais não se encaixaram nos critérios de inclusão foram excluídos. 
Após o levantamento de dados foi realizada a análise e interpretação 
de dados onde os resultados foram tabelados.
  
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
3.1 Anatomofisiologia da audição  

O início do desenvolvimento do sistema auditivo ocorre no pe-
ríodo de evolução do feto, aproximadamente na 25º a 29° semanas 
diante do mecanismo dos neurotransmissores sensoriais que emitem 
informações ao cérebro (CARDOSO, 2013); às estruturas envolvidas 
na audição são divididas em três partes: a orelha externa, a orelha 
média e a orelha interna (LÉVY, 2015).  

A orelha externa é responsável por captar e conduzir as on-
das sonoras até a orelha média, constituída pelo pavilhão auricular 
e meato acústico externo (RUSSO; SANTOS, 1993; RIVEIRO, 2010). 
Compreende a orelha média, o tímpano e a cadeia ossicular (que é 
composta por martelo, bigorna, estribo), tuba auditiva e células da 
mastoide. A função da orelha média é transmitir as ondas sonoras da 
membrana do tímpano até a orelha interna (SANTOS; RUSSO, 2013). 
A orelha interna é formada pela cóclea responsável pela audição e pe-
los canais semicirculares e o vestíbulo coclear inerentes ao equilíbrio 
(RUSSO; SANTOS, 1993; SANTOS; RUSSO, 2011).  

O ouvido humano é limitado a faixa de audição de 20 Hz a 
20.000 Hz, qualquer faixa acima disso pode causar danos, muitas ve-
zes permanentes ao ser humano (FULLER; PIMENTEL; PEREGOY, 
2014; SANTOS; RUSSO, 2013). O som são ondas mecânicas cap-
tadas pelo pavilhão auricular encaminhado ao conduto auditivo que 
vibra a membrana timpânica e a cadeia ossicular. A vibração chega na 
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cóclea estimulando as células ciliadas a converter em sinais elétricos 
enviados ao nervo auditivo e encaminhados ao cérebro onde serão 
decodificados (BISTAFA, 2018).  
  
3.2 A Importância da audição nos primeiros anos de vida  
  

O processo de desenvolvimento da criança é facultado pela in-
tegralidade das estruturas anatômicas e plenitude dos sistemas cog-
nitivos e sensoriais. Realçando a explícita relevância nos aspectos da 
aquisição da linguagem e no desenvolvimento cognitivo. (CAMPIOTTO 
et al, 2013).   

Outros fatores que induzem a privação da linguagem de uma 
criança deficiente auditiva é o diagnóstico tardio, a demora na aqui-
sição dos aparelhos auditivos ou implante coclear, a resistência para 
iniciar a terapia fonoaudiológica, a duração do acompanhamento, as-
pectos intelectuais, emocionais e atitude familiar (BASTOS; FLEIG; 
NASCIMENTO, 2010). Para obtenção de um prognóstico positivo na 
reabilitação auditiva e na comunicação, é imprescindível a intervenção 
precoce nas vias periféricas e centrais (BICAS; GUIJO; PINHEIRO, 
2017).  

Desta forma, destaca-se que, para o desenvolvimento dessas 
habilidades auditiva, as vias auditivas cerebrais precisam de acesso 
consistente aos sons para que possam se desenvolver, quando essa 
estimulação não ocorre isso interfere diretamente no desenvolvimento 
integral da criança (SANCHEZ; JUNIOR, 2011).  

3.3 Tipos de perdas auditivas  

As perdas auditivas são caracterizadas pela diminuição da acui-
dade auditiva do indivíduo (MORETTI; RIBAS, 2016). Os distúrbios au-
ditivos podem estar elencados a diversos fatores, sendo eles, asfixia 
perinatal, hiper bilirrubinemia, hemorragia, infecções congênitas, his-
tória familiar de hipoacusia, síndromes genéticas, tempo na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), uso de tabaco, álcool ou drogas ilícitas, 
entre outros (GRIZ et al, 2010). Estas alterações auditivas podem ser 
adquiridas ou congênitas, podendo ocorrer durante a gestação, ou no 
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período perinatal e pós-natal. Quanto a classificação, essas são deno-
minadas conforme o local de acometimento, assim, classificando-as 
em perda dos tipos condutiva, neurossensorial e mista (SPERI, 2013).  

Perdas do tipo condutiva são desencadeadas por alterações 
de componentes condutivos, podendo acometer a orelha externa e/
ou orelha média, impedindo a condução da onda sonora até a orelha 
interna; geralmente está associado a infecções como otites (RUSSO; 
SANTOS, 2011; BITU, 2011).  

Bitu (2011) destaca que a perda auditiva neurossensorial é 
também conhecida como surdez sensorioneural que surge no ouvido 
interno, quando os condutores ou células ciliadas sofrem determinado 
prejuízo, impossibilitando que os sinais elétricos cheguem ao cérebro.  

A perda de audição mista envolve alterações tanto de condução 
quanto neurossensorial, ou seja, há danos tanto na orelha externa e/
ou orelha média e na interna. O ouvido externo não consegue levar o 
som adequadamente para a orelha interna que consequentemente não 
pode processá-lo para enviá-lo ao cérebro (ANJOS et al, 2014). 

3.4 Triagem auditiva neonatal   

A Triagem Auditiva Neonatal (TAN), tem por finalidade identifi-
car precocemente a deficiência auditiva nos neonatos e lactentes e in-
tervir nas alterações do recém-nascido, portanto, é fator determinante 
de atenuação dos impactos causados pela deficiência (ALVARENGA 
et al, 2012). A avaliação transcorre, por intermédio de teste e reteste, 
com parâmetros fisiológicos e eletrofisiológica da audição, projetando 
obter um diagnóstico prévio, viabilizando melhores possibilidades de 
tratamento, em como depreciar os danos no desenvolvimento global 
da criança (DATAN, 2012).  

A TAN é iniciada com aplicação do protocolo de anamnese rea-
lizada por um fonoaudiólogo, subsequente o neonato é submetido a 
exames audiológicos, teste eletrofisiológico, emissões otoacústicas 
evocada (EOA) com propósito inquiridor, de diagnosticar e prevenir por 
meio da verificação da integridade funcional coclear (GONCALVES; 
TEIXEIRA, 2019). Patenteando ser o meio mais seguro e indicado para 
a certificação do diagnóstico fidedigno. Em caso de detecção de algu-
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ma alteração é indicado que o paciente seja submetido a um reteste 
após 15 dias e efetue exames integrativos de observação, o PEATE 
para qualificar a neurofucionalidade auditiva abrangendo o nervo audi-
tivo até o córtex cerebral (RODRIGUES et al, 2016). Mediante a abs-
tenção de falhas é essencial às instruções concernentes ao desenvol-
vimento auditivo, assim como, a interferência da audição na aquisição 
da linguagem da mesma maneira, fornecer o encaminhamento ao otor-
rinolaringologista aos pacientes que obtiveram falha em todos os tes-
tes (OLIVEIRA; DUTRA; CAVALCANTE, 2020).  

Conforme a Lei 12.303, de 2 de agosto de 2010, que dispõe so-
bre a obrigatoriedade da realização do exame denominado Emissões 
Otoacústicas Evocadas, nos hospitais e maternidades em crianças 
nascidas em território nacional (BRASIL, 2010).  

No que se refere ao diagnóstico e tratamento, no Brasil existem 
Portarias que permitem acesso ao diagnóstico e aos centros de refe-
rências, além de intervenção por meios dos aparelhos de amplificação 
sonora individual AASI e terapias fonoaudiológicas (CFFa; ABA, 2011).  

Perante o destaque positivo que a triagem auditiva denota, é 
possível mensurar a importância da intervenção e prevenção propor-
cionada aos neonatos, promovendo melhor qualidade de vida.   

Atuação fonoaudiológica na habilitação auditiva   
  

O exercício da profissão de fonoaudiólogo é reconhecido em 
todo território nacional, de acordo com a Lei Federal n° 6.965/1981, em 
seu parágrafo único que dispõe que “Fonoaudiólogo é o profissional, 
com graduação plena em Fonoaudiologia, que atua em pesquisa, pre-
venção, avaliação e terapia fonoaudiológicas na área da comunicação 
oral e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos pa-
drões da fala e da voz’’ (BRASIL, 1981).  

Nesse aspecto, é de competência do fonoaudiólogo identifi-
car, avaliar, habilitar e reabilitar os indivíduos que possuem deficiência 
auditiva periférica ou central. De acordo com a Resolução CFFa nº 
591/2020, em seu art. 2° enfatiza que:  

O fonoaudiólogo é o profissional habilitado e capacitado a realizar 
os procedimentos de seleção, indicação, adaptação, verificação 
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e avaliação de resultados, bem como a orientação, o aconselha-
mento e o acompanhamento do usuário de AASI, prótese auditi-
va ancorada no osso ou prótese de orelha média, exercendo sua 
função com ampla autonomia, dentro dos limites legais e éticos 
estabelecidos (CFFa, 2020).  
  

Cavanaugh, 2014 ressalva que essas indicações devem-se le-
var em consideração assim como descrito no parágrafo único da Reso-
lução CFFa nº 591/2020 que “Entende-se por indicação, a prescrição 
do uso e modelo de 

AASI, prótese auditiva ancorada no osso ou prótese de orelha 
média, considerandose o diagnóstico, tipo, grau, lateralidade e confi-
guração da perda auditiva, com base nos dados da anamnese, nos 
exames audiológicos e na avaliação das necessidades de comunica-
ção e do impacto psicossocial da perda auditiva’’ (CFFa, 2020, CAVA-
NAUGH, 2014). 

A avaliação auditiva pode ser obtida, prioritariamente através 
dos testes subjetivos e testes objetivos, que serão indicados conforme 
a idade de cada criança. Nos testes subjetivos, a saber: Audiometria 
comportamental, Audiometria condicionada, e nos objetivos, Emissões 
Otoacústicas Transientes e Potencial Evocado Auditivo de Tronco En-
cefálico (PINTO, 2016).  

Portanto, existem algumas situações em que técnicas objetivas 
devem ser usadas para avaliar com mais precisão a audição das crian-
ças que está sendo testada. E mesmo em situações em que a ava-
liação comportamental fornece resultados confiáveis, nada impede o 
uso de técnicas eletrofisiológicas para incorporar dados ao diagnóstico 
audiológico (CARDOSO; MAIA, 2018).  

Sendo assim, no que se refere à reabilitação auditiva, SPERI 
(2013) cita alguns dispositivos eletrônicos que corroboram para a me-
lhoria da qualidade de vida de grande parte dos DA, como: Aparelho 
de Amplificação Sonora Individual, Implante Coclear e Sistema de 
Frequência Modulada. 

Nesse sentido, caberá ao fonoaudiólogo a partir da indicação do 
uso pelo médico otorrinolaringologista orientar sobre a escolha 
referente ao tipo de aparelho e moldes conforme a necessidade 
de cada criança associado a técnicas facilitadoras a fim de que 
o mesmo se adapte ao uso do dispositivo para plenitude do de-
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senvolvimento da audição e da comunicação oral (AURÉLIO et 
al, 2012).  

É plausível citar também a importância do fonoaudiólogo no 
processo de orientação, acolhimento e aconselhamento familiar sendo 
considerado indispensável. Com isso, Rabelo e Melo (2016) citam que 
esse processo ‘’deve ocorrer em todas as fases da reabilitação, para 
proporcionar o suporte familiar adequado’’.  

Os autores salientam que as orientações familiares devem 
abordar questões consideradas essenciais, nomeadamente: problema 
de audição, fala e linguagem, utilização e manutenção dos dispositivos 
eletrônicos adaptados, abordagens educacionais ou problemas rela-
cionados com a escolarização, incluindo os decorrentes das necessi-
dades dos filhos ou familiares. (RABELO; MELO, 2016).  

Todavia, a reabilitação auditiva intitula-se como o meio de de-
senvolver ou restaurar a capacidade de percepção auditiva. Assim, a 
perda auditiva diagnosticada e tratada precocemente gera um melhor 
aproveitamento da plasticidade neural facultando um prognóstico po-
sitivo quanto ao desenvolvimento e apropriação da comunicação oral 
(COMERLATTO, 2015).  

Diante do que foi abordado, é notório que a intervenção com a 
terapia fonoaudiológica e aconselhamento a familiar, associada ao uso 
da prótese auditiva e/ou IC fará toda diferença no desenvolvimento da 
criança, bem como faz-se necessário envolver toda a equipe multidis-
ciplinar.
  
 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O quadro a seguir representa o número de obras que esclare-
cem a atuação fonoaudiológica na deficiência auditiva.      

Tabela 01 – Intervenção Fonoaudiológica na deficiência auditiva.
OBRA  AUTOR  ANO  CITAÇÃO  

Orientação no processo de re-
abilitação de crianças deficien-
tes auditivas na perspectiva dos 
pais  

RABELO; 
MELO  2016  

[...etapa de orientação e 
aconselhamento familiar é 
considerada imprescindível, 
devendo ocorrer em todas 
as fases da reabilitação...]    
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A criança com deficiência auditi-
va: da suspeita ao processo de 
reabilitação fonoaudiológica.  

SPERI  2013  

[...criança portadora de defi-
ciência auditiva com auxílio 
de dispositivos que possam 
amplificar os sons ambien-
tais e de fala, no caso o 
AASI, o IC e o sistema FM...]    

Habilidades auditivas e de lin-
guagem de crianças usuárias 
de implante coclear: análise dos 
marcadores clínicos de desen-
volvimentos.  

COMER-
LATTO  2015  

[...necessidade de monitorar 
a audição e a linguagem das 
crianças implantadas em di-
ferentes contextos, avalian-
do se os resultados encon-
tram-se dentro ou aquém do 
esperado...]  

Reabilitação auditiva infantil: 
atividades lúdicas para estimu-
lação das habilidades auditivas  

GON-
ÇALVES; 
TEIXEIRA  

2019  

[...tratamento da DA infan-
til utilizando como recursos 
as próteses auditivas, isto 
é, numa abordagem de de-
senvolver as habilidades 
auditivas o mais adequada-
mente...]  

(Re) Habilitação Auditiva de 
Crianças Pós implante coclear: 
Revisão bibliográfica.  

CARDO-
SO; MAIA  2018  

[...intervenção fonoaudioló-
gica mais precoce possível, 
torna-se determinante para 
o desenvolvimento auditivo 
e de linguagem...]  

Intervenção precoce na defici-
ência auditiva: Repercussões 
no desenvolvimento de habili-
dades auditivas, percepção e 
produção de fala  

CAVANAU-
GH  2014  

[...as escalas funcionais. 
Tais instrumentos de avalia-
ção do comportamento au-
ditivo suplementam também 
os resultados de exames 
fisiológicos e eletrofisiológi-
cos...]    

Fonte: As autoras (2021).

A partir dos resultados exposto pelas presentes pesquisas cien-
tificas, fica evidente que para o melhor desenvolvimento da linguagem, 
cognição e socialização da criança portadora de deficiência auditiva o 
diagnóstico precoce torna-se essencial no processo de (re) habilitação 
auditiva.

De acordo com os achados sobre o processo de habilitação au-
ditiva, Rabelo e Melo (2016) mostraram em sua pesquisa que a maioria 
das crianças com perda auditiva entre 6 e 9 anos usuárias do AASI apre-
sentam desenvolvimento e adaptação melhor quando bem acompanha-
dos pelo fonoaudiólogo. Os autores ressalvam que é de extrema impor-
tância que o AASI seja adaptado à criança precocemente, e que ela seja 
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acompanhada por um fonoaudiólogo que irá orientá-la, sendo exclusivo 
do mesmo a orientação em todas as sessões desde processo, tornando-
-se essencial a participação da família no processo de adaptação.  

Comerlatto (2015) em sua tese de doutorado, constatou que a 
IC, principalmente nos primeiros anos de vida, assim como foi mostra-
da em diversos outros estudos como um marco considerável no avan-
ço do tratamento de crianças com deficiência auditiva pré-lingual, uma 
vez que permite o desenvolvimento de habilidades e promove a aquisi-
ção e a apropriação da linguagem. Tais informações supracitadas são 
sustentadas pela tese de Cardoso e Maia (2014) que concordam que o 
IC diminuiu os impactos causados pela perda auditiva, bem como aju-
da no desenvolvimento das habilidades auditivas e linguísticas, desde 
que sejam implantados precocemente.   

Comerlatto (2015) também afirma que a intervenção precoce 
tende a desenvolvem melhor as habilidades auditivas e linguísticas 
desde que as crianças sejam acompanhadas no processo de adap-
tação, em sua tese buscou avaliar os escores de percepção de lin-
guagem em crianças implantadas antes e após os 3 anos de idade 
em um grupo homogêneo, o estudo mostrou que todas as crianças 
apresentaram melhora em suas habilidades de reconhecimento de fala 
ao longo do tempo. Além disso, observou que crianças menores de 
3 anos alcançaram níveis mais elevados de desempenho perceptivo 
de linguagem. Segundo alguns achados na literatura, autores inferem 
que a idade de implantação diminui com o tempo, ou seja, estudos 
mostram que a criança implantada após os dois anos de idade aproxi-
ma-se quanto as competências linguísticas com tempo de uso, ficando 
evidente que há fatores que podem influenciar tais resultados além da 
idade de implantação como observado no estudo acima.  

Já os autores Cavanaugh (2014) e Comerlatto (2015) em suas 
teses de doutorado utilizaram-se de marcadores clínicos, tais como 
as escalas ITMAIS, LittlEARS e MUSS que segundo a literatura mos-
tram-se eficazes para avaliação de crianças usarias de dispositivos 
eletrônicos, pois possibilitam averiguar em situações diárias o desem-
penho da linguagem e habilidade auditivas.  

Como exposto, é inevitável a estimulação das habilidades audi-
tivas como parte do processo terapêutico de reabilitação, com o intuito 
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diminuir as consequências da perda auditiva e sequentemente ter um 
melhor desenvolvimento infantil.  

Gonçalves e Teixeira (2019) buscaram citar alguns exercícios 
e atividades lúdicas como intervenções terapêuticas que norteiam 
evolução no processo terapêutico da criança portadora de DA, como 
as abordagens de detecção auditiva (atenção espontânea; atenção 
direcionada), discriminação auditiva, reconhecimento auditivo e com-
preensão auditiva, que podem contribuir para a estimulação destas 
habilidades.  

Speri (2013) denota em sua tese que o AASI, IC e o sistema 
FM são os principais dispositivos eletrônicos disponíveis para auxiliar 
a criança com DA, além suscitar que o método aurioral com ênfase 
oralista busca devolver a capacidade auditiva residual e promover a 
comunicação oral, inferindo a importância da precocidade do diagnos-
tico para possibilidade de intervenção em tempo hábil.   

Sobre a participação da família advindo na terapia, Rabelo e 
Melo (2016), afirmam que é elementar e de competência fonoaudioló-
gica a orientação a família, sendo o momento no qual serão esclare-
cidas informações de extrema relevância para sanar dúvidas a acerca 
da deficiência auditiva e adaptação dos aparelhos de amplificação so-
nora.  

O estudo de Cardoso e Maia (2018) teve o objetivo pesquisar o 
papel do fonoaudiólogo no processo de reabilitação auditiva de crian-
ças após a cirurgia de implante coclear, onde os resultados foram ex-
tremamente relevantes no diagnóstico e indicação do implante coclear, 
visto que ele atuará precocemente junto ao paciente.  

No que tange a intervenção do fonoaudiólogo, percebe-se que 
esta participação é necessária nas fases pré-cirúrgica, peri-cirúrgica e 
pós-cirúrgica proporcionando aos indivíduos todos os esclarecimen-
tos necessários sobre a implantação, além de assegurar os familiares 
quanto ao procedimento cirúrgico. Tais informações podem ser confir-
madas mediante a tese de Comerlatto (2015).  

Dessa forma, a detecção precoce, juntamente com a interven-
ção fonoaudiológica adequada é fundamental para o desenvolvimento 
da fala, da linguagem e cognitivo dessas crianças. É importante ressal-
tar também, que quando são inseridas em um programa de (re) habilita-
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ção aurioral são estimuladas ao desenvolvimento das suas habilidades 
auditivas atingindo desenvolvimento concomitante similares de uma 
criança ouvinte.   

Sendo assim, é notório que o trabalho advindo da intervenção 
assertiva fonoaudiológica adjunto a integração da família aliados aos 
dispositivos eletrônicos corroboram para o desenvolvimento infantil 
das crianças portadoras desta deficiência. 
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir dos elementos analisados neste trabalho, verificou-se, 
que o processo de detecção precoce da deficiência auditiva deve ser 
iniciado nas primeiras horas de vida através da TAN, onde mostrou-se 
ser um meio seguro e eficaz. 

Pelas objeções expostas, fica evidente que, apesar do consen-
so de autores acerca da importância da precocidade do diagnostico 
para o desenvolvimento concomitante das competências linguísticas, 
cognição e socialização da criança com deficiência auditiva, na prática 
não se consegue o alcance de forma universal.  

Desta forma, ratifica-se a magnitude da importância que o trata-
mento fonoaudiológico adjunto a integração da família no processo de 
habilitação de crianças com deficiência auditiva diagnosticada preco-
cemente, promovendo a aptidão de forma mais rápida e efetiva, mini-
mizando as sequelas e favorecendo a funcionalidade da competência 
auditiva residual, das habilidades auditivas e comunicativas.   

Nesta acepção, a pesquisa mostrou-se expressiva à ciência, 
bem como, ostentou informações insignes concernente à tese, direcio-
nada à classe acadêmica de fonoaudiologia evidenciando novos dados 
científicos.  
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